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EUROPOS PLB 
KONFERENCIJOS PROGA
Šį šeštadieni, liepos 10 d., Europos Pasau

lio Lietuvių Bendruomenių Kraštų atsto
vai trečiu kart susirenka bendron kon- 
ferencijon, Europos kraštuose gyvenan
čių lietuvių reikalams aptarti. Pirmoji 
Europos Kraštų PLB atstovų konferen
cija įvyko 1952 metais Londone, antroji 
— pereitų metų vasarą Hannoveryje, 
Vokietijoje, ši trečioji — Paryžiuje.

Neapsiriksime manydami, kad jei laisva
jame pasaulyje gyveną lietuviai būtų pa
sekę Europos kraštų bendruomenę, tai 
šiandien Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės reikalai nebebūtu, vien tik popieriu
je ir, suprantama, tuo pačiu seniai pro
jektuojamas Pasaulio Lietuvių Seimas 
būtų priartėjęs prie įgyvendinimo, arba 
ir įgyvendintas. Praktiškai, gal taip ir 
atsitiks, kad didysis užsimojimas — su
burti laisvajame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius i PL Bendruomenę, gyvenimiš
kos reikšmės ir teturės Europoje pasili- 
kusiems lietuviams.

Paskutiniųjų dienų pasaulio politinė raida 
aiškiai rodo, kad Vakarų Europa ateities 
Įvykiuose turės nepaprastai didelės 
reikšmės tiek viso pasaulio klausimuose, 
juo labiau mūsų Krašto išlaisvinimo by
loje. Jei šiandien D. Britanijos premje
ras Winstonas Churchillis, grįžęs iš pa
sitarimų Vašingtone, vos iš laivo išlipęs, 
randa reikalo pasiųsti Vakarų Vokietijos 
kancleriui Dr. Adenaueriui telegramą — 
„The Free World Needs You“, neberei
kia didelių komentarų, kad supratus, jog 
Vakarų Vokietijai įduodami nauji įgalio- 
fnai kovai su raudonuoju tvanu. Tuo pa
čiu ir Europoje gyvenančių lietuvių už
davinys, nežiūrint kiek jų čia bebūtų, 
padidėja ir suaktualėja. Todėl tenka tik 
pasidžiaugti, kad likimas taip lėmė, jog 
Europoje gyveną lietuviai jau prieš tris 
metus susijungė į vieną PLB vienetą, 
bendriesiems reikalams įgyvendinti ir 
taip pat metinėse atstovų suvažiavimuo
se ateities veiklai gairėms nustatyti. Eu
ropoje pasilikę lietuviai sudaro tikrąjį 
avangardą ir, nepaisant mūsų skaičiaus 
ir medžiaginės būklės, šio avangardįnio 
posto uždavinys vra nepaprastai didelis, 
todėl reikia tikėtis, kad mūsų didžiųjų 
ir turtingųjų kolonijų lietuviškoji visuo
menė ir organizacijų vadovai supras ši
to lietuviškojo avangardo reikšmę ir ji 
įeins, taip, kaip išmintingas pulko vadas 
remia būrį, pasiųstą avangardo užtva
ram..

Europos Kraštų atstovai, susirinkę Trečion 
metinėn Konferencijon Paryžiuje, be die
notvarkėje paskelbtų klausimų aptarimo, 
atstovaudami kiekviename Europos kraš
te gyvenančius lietuvius, turėtų atkreip
ti dėmesio ir į šiuos reikalus, kurie kiek
vienam lietuviui yra skaudūs, dažnam 
sunkiai suprantami. Suprantami, tačiau, 
kiekvienam, kad mūsų vadov. veiksnių 
bendradarbiavimas ir santykiai yra „nu
ėję nuo bėgių“ ir, suprantama, tokioje 
padėtyje jie nebegali tinkamai toliau rie
dėti visų lietuvių norima kryptimi. Jeigu 
patys vadovaujantieji Veiksniai nebeį- 
veikia nuriedėjusio nuo bėgių vagone ati. 
taisyti, jiems į pagalbą turi ateiti į kon
ferencijas ar suvažiavimus atvykę lie
tuviškosios visuomenės atstovai, kuriuos 
ten siunčia įvairių pažiūrų ir įvairių 
nuomonių lietuviai, tačiau vieninteli no
rą ir tikslą turį: LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO BYLOJE NEVALIA SKALDYTIS!

šiandien, kada laisvasis pasaulis siunčia 
Vakarų Vokietijai telegramą „The Free 

, World Needs You“ —mūsų vadovauja
mi Veiksniai tos pat Vakarų Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijoje apsijuoki
na, varžydamiesi dėl numatomo Lietuvos 
atstovo paskyrimo, įnešdami į lietuviš
kąją tremties visuomenę skaudaus kar

JAUNIMO REIKALU
Kelių metų patyrimas vaizdžiai parodė, kad mūsų jaunimo ir skautų stovyklos 

yra viena geriausių priemonių apsaugoti jaunąją kartą nuo svetimos įtakos, atgai
vinti lietuviškoje aplinkoje tuos, kurie metų bėgyje yra nuolatinėje svetimųjų įtako
je.

Tėvai, besirūpiną savo vaikų išmokslinimu, niekad neturi užmiršti, kad jųjų 
jaunasis atžalynas turės juos pavaduoti ne tik duoną pelnyti, bet taip pat ryžtingai 
dalyvauti ir mūsų pavergtojo Krašto atstatymo darbe. Mūsų priaugančios kartos atei
tis ir darbas ne laikinai prisiglaudusiuose kraštuose, bet TĖVYN2JE. Kiekviena lie
tuviška šeima šitai pirmoje eilėje turi turėti .gaivoje ir savo vaikus tam ruošti. Men
ka bus Kraštui nauda ir paguoda, jei grįž ęs jaunuolis ar jaunuolė nemokės gimtosios 
kalbos.

Šio mėnesio pabaigoje ruošiama Skautų ir Jaunimo stovykla, kurioje visapu
siškai lietuviškoje dvasioje sustiprės Jūsų, brangūs Tėvai, jaunasai atžalynas, jei 
Jūs, suprasdami reikalą, ten leisite savo vaikus. Kviečiu visus lietuvius Tėvus ir Mo
tinas šiais metais būtinai užrašyti savo vaikus vasaros lietuviškon stovyk
lom kurioje jie supras, jog „Lietuviais esame gimę ir jais turime būti!"

Kviečiu taip pat visus šiame krašte gyvenančius lietuvius, ypač viengungius 
vyrus ir šeimas, neturinčias vaikų, medžiaginiai pagelbėti mūsų Jaunimo ir Skautų 
stovyklai. Kiekvienas supraskime, kad tai ne vien tik šeimos, turinčios vaikus, rei
kalas, bet mūsų visų lietuvių reikalas ir pareiga jaunąją kartą gelbėti nuo nutautė 
jimo. z

Kiekvieno lietuvio, perskaičlusio ši as eilutes, aš prašau nors ir mažiausios su
mos paaukoti mūsų šio krašto jaunimo ir skautų stovyklai, kuri prasideda liepos pa
baigoje. Aš tikiu, kad Jūs, broliai ir sesės, mane išgirsite, o už tai Jums bus dėkingas 
ir jaunasai šio krašto atžalynas ir vargstan ti Tėvynė.

Kun. A. Kazlauskas, MIC
Anglijos Lietuvių Skautų Brolijos, ir Seserijos Dvasios Vadovas.

MUSU v RŪPESTIS
šį kartą tenka sustoti ties mūsų lietuviš

kais rūpesčiais. Prieš porą ar kiek daugiau 
metų, šio laikraščio puslapiuose Lietuvos 
Ministeris Londone B. K. Balutis reikšmin
gai iškėlė mūsų negeroves ir kalbėjo apie tas 
rūdis, kurios pradėjo ėsti mūsų laisvinimo 
vežimą. Tai buvo rimtas įspėjimas. Šiandien, 
dėja, tenka konstatuoti, kad mūsų laisvini
mo vežimas ne tik nebuvo nuo tų rūdžių iš
valytas, bet kad tos rūdys jį pragraužė dar 
daugiau ir jau grąso pačioms pagrindinėms 
šio msūsų lietuviško vežimo ašims. O viena 
tų pagrindinių ašių, jei ne pati pagrindiniau- 
sia, yra mūsų Lietuvos Respublikos Diplo
matinė Tarnyba užsieny ir Lietuvos Atsto
vybės.

Tos rūdys atsirado ne iš jos pačios, bet iš 
išorės, iš mūsų visuomeninių ir politinių or- 
'ganizacijų pusės. Lietuviškų reikalų atstova
vimo Bonnoje reikalo tvarkymas paskutiniu 
metu, tariamas Lietuvos Atstovybės „įsteigi
mas“, garsingai Eltos paskelbtas, Lietuvos 
Atstovo „paskyrimas“, visa tai rodo, kaip 
toli tos rūdys mumyse yra nuėję. Susirūpin
ti tenka labai rimtai, nes jei toliau taip eis, 
tai mes susilauksime, kada Vašingtone ar 
Londone jau nebebus Lietuvos Pasiuntiny
bės ir Lietuvos Atstovo, bet bus VLIKo de
legatas, kuris vadins save Lietuvos Atstovu. 
Bet kaip jis save bevadintų, Vašingtono ar 
Londono jis būtų laikomas tik komiteto ats
tovu, privatinės organizacijos, kaip tai aiš
kiai Vašingtone VLIKo pirmininkui buvo 
pareikšta, bet jau nebe Lietuvos Respubli
kos ofocialiuoiu atstovu, Lietuvos Respubli
kos Įgaliotiniu Ministeriu.

Kai Lietuva buvo okupuota 1940 metais, 
užsieny liko Lietuvos valstybinio aparato 
dalis — Lietuvos Diplomatinė Tarnyba. 
Lietuvos vyriausybė, numatydama Lietuvai 
gresiantį pavojų, paskyrė vadovauti Lietuvos 
Diplomatijos Šefą, min. S. Lozoraitį, ir du 
jo pavaduotojus, Lietuvos Įgaliotas Minis- 
terį Paryžiuje P. Klimą ir Lietuvos Įgaliotą 
Ministerj Berne Dr. J. Šaulį. Ministeris P. 
Klimas, vokiečių gestapo areštuotas ir per
varytas per keliolika kalėjimų, vėliau jo Lie
tuvon atgabentas, o dar vėliau NKVD il- 
giwn#-shetams katorgos-nuteistas, šiandien 
dingęs be žinios. Ministeris Dr. J. Šaulys mi
rė Šveicarijoje 1948 metais. Nežiūrint di
džiausių sunkumų, kada sovietai buvo drau
gai sąjungininkams, kada dar užsieny nebu
vo jokio VLIKo, Lietuvos Diplomatinei 
Tarnybai* pavyko išlaikyti mūsų pasiuntiny
bes. Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą 
nebuvo pripažintas. Ir šiandien tos pasiun
tinybės yra pripažįstamos, kaip oficialios 
Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos 
užsieny. Jos nustotų būti tomis oficialiomis 
Lietuvos Respublikos įstaigomis, jei Diplo
matijos Šefas sutiktų su VLIKo pirmininko 
reikalavimu, kad Lietuvos Atstovai ir pasiun
tinybių nariai būtų skiriami drauge jo ir 
VLIKo pirmininko, ir kad jie atstovautų 
„VLIKą ir Lozoraitį“, bet ne Lietuvos Res
publiką. Bet jei Lietuvos Diplomatijos Šefas 
ir padarytų tokį „susitarimą" su VLIKo

telio ir nusivylimo. Kiekvienas lietuvis 
ir be didelio tuščiažodžiavimo mato, dėl 
keno kaltės šis apsijuokimas įvyko Va
karų Vokietijos užsienio reikalu, ministe
rijoje. Neabejotina, kad tai pamatys ir 
Paryžiun susirinkę Europos bendruome
nių atstovai ir padarys atitinkamų iš
vadų.

B. Serbentą. 

pirmininku, ko padaryti jis neturi teisės, tai 
toks susitarimas būtų atmestas pačių Lietu
vos Ministeriu Londone ir Vašingtone, nes 
jie tikrai niekad nesutiktų pranešti Foreign 
Office’ui ar State Departamentui, kad nuo 
dabar Lietuvos diplomatiniai pareigūnai bus 
skiriami kartu VLIKo pirmininko ir Diplo
matijos Šefo ir kad jie atstovaus „VLIKą ir 
Lozoraitį". Nes, ar tai patinka kam ar ne
patinka, Vašingtonas ir Landonas VLIKą 
laiko tik privatine organizacija, bet ne vals
tybiniu organu ir tuo labiau jokia Lietuvos 
vyriausybe.

Kas įvyko Bonnoje? Bonnoje nuo seno 
darė žygių ir VLIKas ir Diplomatijos Šefas. 
Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerija 
VLIKui buvo pareiškusi (1951 m. balandžio 
mėn. 9 d. raštu), kad Vokietijos vyriausybė 
nėra pasirengusi užmegsti su VLIKu tarp
tautinius santykius, bet kad mielai laikytų 
jį 6-8 tūkstančių lietuvių, esančių Vokietijo
je, „Sprecheriu", angliškai tariant „spokes- 
manu“. Tad ir VLIKo paskirtas delegatas, 
būtų tik tų Vokietijoje esančių lietuvių spoks- 
menu — ryšininku, bet, žinoma, ne Lietu
vos Atstovu. Tokį atsakymą gavęs VLIKas 
jokio atstovo neskyrė. Ir Diplomatijos Šefui 
1951 rm, ir nežiūrint pakartotinų pasiteira
vimų buvo pareikšta, kad oficialus Lietuvos 
diplomatinis atstovavimas Bonnoje nėra ga
limas, bet Vokietijos Užsienių Reikalų Mi
nisterija buvo sutikusi, kad Lietuvos inte
resų atstovavimas galėtų būti atstatytas ne
oficialiai, ir dar 1951 metų pradžioje davė 
sutikimą, kad tą neoficialų ryšį palaikytų 
pats Lietuvos Diplomatijos Šefas. Jisai tą 
ryšį ir palaikė, ki 
būtų prabĮėstas. 
paskyrė, rtįp|u|s I 
pariuntin.

Tuo būdu, jokjo „vakumo“, kaip kas tvir
tina, jcSkiosnuISffimos Lietuvos reikalais be
sirūpinant — SSnnoje nebilvo. Bet kai Dip
lomatijos $efas, turėdamas vokiečių sutiki

mi, Gerutį ir pranešė apie 
pirmininkams, išreikšda- 
it galvojy Dr. A. Geručio 
nėję sririje ir visuomeni- 
Įsijaul1«.,’«n^os reįįajingos 

savo sunkiame darbe VLIKo paramos, 
VLIKas (tiesa, prieš balsuojant socialdemo
kratų, tautininkų ir ūkininkų partijos atsto
vams), tuoj pat ėmėsi žygių skirti savo ats
kirą atstovą prie Bonnos, aiškiai su tikslu 
užbėgti Dr. A. Geručiui už akių, nes pasta
rasis savo naujoms pareigoms perimti dar 
turėjo atsisakyti nuo savo tarnybos Berne.

vokiečiai sutiko, kad jis 
'ada Diplomatijos Šefas 
.ietuvos reikalais Bonnoje 

tkrtją Dr. A. Gerutį.

lomatijos šefas, 
mą, paskyrė /Dr. 
tai VLIKo ir V 
mas viltį. hąi tp 
patyrimąįdfolbi^ 
niame datbį. jis

LAISVES DIENA NEW YORKE
Sovietų pavergtųjų Centro ir Rytų Euro

pos kraštų laisvinimo akcijai vadovaujančių 
trmtinių iniciatyva liepos 1-oji pasklbta 
Laisvės Diena. Ta proga į Sovietų paverg
tąjį ir lasvąjį pasaulį išleistoje deklaracijoje 
konstatuojamas tvirtas įsitikinimas, kad bol
ševikinė vergija prieis savo galą, kad Sovie
tų pavergtųjų tautų byla yra sykiu ir laisvų
jų tautų byla, nes sovietinis kolonizmas gra
so visų žmonių ir visų tautų laisvei, kad 
Europos tautos po išlaisvinimo turi glau
džiai bendradarbiauti, ir kad turi būti ga
rantuotos asmenims ir tautoms trys pagrin
dinės laisvės: 1) laisvė nuo vidaus tironijos 
bei išnaudojimo, 2) laisvė nuo svetimųjų pri
mestos valdžios ir 3) laisvė nuo karo rizikos 
bei ūkinės krizės. Deklaracija baigiama įsi
pareigojimu kovoti iki Sovietų pavergtieji 
kraštai vėl bus laisvi.

Deklaracija buvo paskelbta liepos 1 prie _ _______  _________ __
garsiausios prancūzų tautos 1884 m.^Jung- .tikimi tautiniams idealams bei tradicijoms ir

kad jie jaučia ir žino savo atsakomybę prieš 
istoriją.

Laisvės Dienos iškilmės buvo baigtos Me
tropolitan operos solistei J. Novotna, prita
riant I-sios armijos orkestrui, sugiedojus 
„Dieve, laimink Ameriką“.

Kor.

tinėms Valstybėms dovanotos, Laisvės Sta
tulos Bedloe saloje New Yorke, dalyvaujant 
Europos Laisvės Komiteto prezidentui, Vi
daus Reikalų Ministerio asistentui, Prancū
zijos gen. konsului New Yorke, Sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Europos kraštų lais
vinimo akcijai vadovaujantiems tremtiniams 
ir per 1000 šių kraštų tremtinių bei ameri
kiečių.

Garbės sargyboje buvo JAV ginkluotų pa
jėgų ir visų ginklo rūšių atstovai. Iškilmės 
pradėtos I-sios armijos orkestrui sugrojus 
JAV ir Prancūzijos himnus. Įvedamąjį žodį 
tarė Žemutinio Manhattano Draugijos pre
zidentas. Savo sveikinimus ta proga atsiuntė 
Valstybės Sekretorius J- F. Dulles, JAV ats
tovas Jungtinėse Tautose H. C. Lodge, se
nato respublikonų lyderis senatorius W. F. 
Knowland, senatorius Ive. New Yorko vals
tybės gubernatorius ir New Yorko burmis
tras Liepos I-ją proklamavo Laisvės Diena.

Sovietų pavergtųjų C. ir R. Europos kraš
tų vardu ta proga tarė žodį Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, priminda
mas, kad nuo II-jo Pasaulio karo pradžios 
Vakarų demokratijos yra suteikusios 9 tau
toms laisvę ir nepriklausomybę, kai sovieti
nis agresorius tuo pat metu 10 nepriklauso
mų valstybių prarijo. Bolševikų infiltracija 
esanti globalinė. Tokia pat turinti būti ir ko
va su sovietine tironija. Nevalia save užliu-

Po to Elta ėmė skelbti nepagrįstas žinias, 
kad Vokietijos vyriausybė jau kuo ne pri
pažino VLIKą Lietuvos suverenumo reiškė
ju, jo delegatą formaliai priėmė Lietuvos 
Respublikai atstovauti, sutiko su Lietuvos 
atstovybės Bonnoje atkūrimu ir panašiai.

Bet nuo to, ką Elta skelbė, nieko nepasi
keitė. Formaliai VLIKo delegatas yra tik ko
miteto atstovas, jokia Lietuvos atstovybė Bo
nnoje nėra atkurta, o jei spręsti iš minėto 
vokiečių rašto VLIKo pirmininkui, VLIKo 
delegatas tėra „spoksmenas" tų kelių tūks
tančių lietuvių, kurie šiuo metu randasi Vo
kietijoje. Bet tam, kaip savo metu tautinin
kų atstovas VLIKe viešai buvo pareiškęs, 
nereikėjo VLIKui skirti savo delegato, bet 
šį uždavinį palikti Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybai.

Ką gero VLIKas pasiekė šitokiu būdu 
konkuruodamas su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba Bonnoje? Lietuvos atstovybės jis 
neatstatė, tuštumos jis neužpildė, nes jos ir 
nebuvo. Bet Lietuvos prestyžui jis neabejo
tinai pakenkė ir lietuvių visuomenę be reika
lo suklaidino. Ir kažin, ar šitokia konkuren
cija tik nepasitarnautų vokiečiams. Meme- 
lenderiai Vokietijoje yra veiklūs, Su Vokieti
ja dėl Klaipėdos Krašto turėtų sunkumų ir 
vokiečių interesų rytuose, išleisti iš akių mes 
negalime. Gal kartais vokiečiams bus palan
kiau turėti komiteto delegatą, kaip Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos atstovą? Ar nebūtų 
tiksliau ir atsargiau Lietuvos valstybės inte
resų atstovavimą palikti Lietuvos Diploma
tinei Tarnybai?

Taip, o ne kitaip yra nutarę New Yorke 
VLIKą sudarančių grupių centrų atstovai. 
Kitaip sakant, jie yra nutarę, kad Lietuvos 
Respublikos reprezenetvimas nėra VLIKo 
uždavinys. Jei toks yra vieningas VLIKą su
darančių grupių centrų nusistatymas, tai sa
vaime suprantama, jam turi paklusti tų gru
pių atstovai VLIKe. Dėja, taip nėra, nors 
šis nusistatymas nėra naujas, Dar 1947 me
tais Lietuvos diplomatų konferencijoje su 
VLIKo atstovais Paryžiuje, min. Dr. J. šau- raš^Churchlllis*“grįžęs’ iš“vašingtono7‘pa- 
lys, Lietuvos Diplomatijos šefo pavaduoto- simatys su Prancūzijos ministeriu pirmi- 
jas, visų diplomatų vardu buvo pareiškęs ninku Mandes-France pasitarimui dėl 
VIIK. M U..UVO,
mas ir diplomatinė veikla, Lietuvos užsienio 
politika, turėtų būti palikta Lietuvos Diplo
matinei Tarnybai.

Atitinkamai ir reikia susitvarkyti, jei mes 
norime, kad minėtos rūdys galutinai nepra- 
garužtų mūsų laisvinimo vežimo.

S. Žymantas

liuoti Locarno miražais. Nevalia pasiduoti 
netikrų pranašų įtaigojimams apie laisvės ir 
demokratijos galimą sambūvį su tironija ir 
žmonijos priešais. Priminė prezidento Eisen- 
howerio 1953 m. balandžio 16 d. pareiški
mą, kad tik laisva Europinė bendruomenė ir 
visiška Rytų Europos valstybių nepriklauso
mybė gali pabaigti dabartinį nenatūralų Eu
ropos į dvi dalis padalinimą. Priminė Pata
riamojo Europos Seimo 1954. 5. 28. rezoliu
ciją, kad Sovietų pavergtųjų kraštų nepri
klausomybė yra bendras uždavinys visoms 
tautoms abiejose geležinės uždangos pusėse. 
Pagaliau pabrėžė, kad Sovietų Rusijos pa
sitraukimas iš okupuotų kraštų yra pagrindi
nė ir pirmoji sąlyga betkurioms deryboms ir 
betkuriam sambūviui tarp demokratinių Va
karų ir totalistinių Rytų. Pavergtuosius bro
lius kalbėtojas užtikrino, kad tremtiniai iš-

A. A. Onai DUOBIENEI mirus, 

jos vyrą Praną Duobą, dukras ir 
Magdutę, neapsakomo ir gilaus 
liūdesio dienose, nuoširdžiausiai 
užjaučia ir kartu liūdi

E. ir K. Gimžauskai

Po sunkios ir ilgos ligos. 1954 
m. gegužės 30 d. mirus

POVILUI BENDZAKU1, 
liūdesio valandoje pasilikusiai jo 
žmonai Emai Bendzakienei, nuo
širdžiai užjaučia

Boltono kolonijos lietuviai

7 DIENOS
Lietuvos Diplomatijos Šefas S. Lozorai-

tis birželio 14 d., atvažiavo į Berną ir čia iš
buvo iki birželio 18 d, Būdamas Berne, mi
nisteris Lozoraitis, be kitų dalykų, aptart su 
Pasiuntinybės patarėju Dr. A. Geručiu klau
simus, susijusius su jam pavestąja misija rū
pintis Lietuvos reikalais Bonnoje ir suinten
syvinti tenai kontaktus.

Lietuvos Diplomatijos Šefas S. Lozoraitis 
pavedė Pasiuntinybės patarėjui Dr. A. Ge
ručiui rūpintis, šalia misijos Vakarų Vokie
tijoje, ypač spaudos ir diplomatinės doku
mentacijos telkimo reikalais. Prie Berne Dr. 
Geručio seniau įsteigto ir vedamo Bibliogra
finio Archyvo sudaromas specialiais skyrius, 
kuris apims dokumentaciją, reikalingą Lie
tuvos išlaisvinimo bylai vesti.

* * *
Paskutiniuoju laiku spaudoje ir visuome

nėje buvo paskleistos klaidinančios žinios 
dėl Lietuvos pasų išdavinėjimo Vakarų Vo
kietijoje.

Lietuvos Diplomatijos Šefas praneša suin
teresuotiems asmenims žinoti, kad Lietuvos 
užsienio pasai Vakarų Vokietijoje gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams išdavinėjami ir 
pratęsiami ligšioline tvarka šių Lietuvos 
Respublikos įstaigų: Pasiuntinybės prie 
Šventojo Sosto, Pasiuntinybės Londone ir 
Konsulato Čikagoje.• ♦ ♦

POLITINĖ - DIPLOMATINĖ VLIKO
IR VT PIRMININKŲ AKCIJA VYKSTA 

SĖKMINGAI

Gautosiomis paskiausiomis žiniomis tę- 
legrafu iš JAV, VLIKO pirmininką M. 
Krupavičių ir VT pirmininką K. žalkaus- 
ką priėmė JAV Atstovu Rūmų Pirminin
kas, be to. viceprezidentas Niksonas. Vals
tybės Departamente ivvko nasitarimas su 
valstybės sekretoriaus padėiėju Europos 
reikalams, kur iškelti ir aptarti visi VLI
KUI rūpimi reikalai. Iš JAV vyriausybės 
nusės rodomas pilnas VLIKO keliamu rei
kalu supratimas ir palankumas Lietuvos 
išlaisvinimo bylai.* ♦ *

Londonas Manoma, kad britų premje- 

karų Vokietijos apginklavimo.

New Yorkas. Kolumbijos universiteto 
mokslininkai patyrė, kad Indijos Vandeny
no dugne buvo smarkus žemės drebėjimas.♦ * *

Londonas. Britų mitybos ministeris 
Lloyd George, kalbėdamas apie mėsos kor
telių panaikinimą, pareiškė, kad šį, korte
lių panaikinimo, diena esanti laimingiau
sia diena jo gyvenime. Mėsos kortelės 
Anglijoje buvo įvestos 1940 m„ kovo 11 d. 
Panaikintos po penkiolikos metų.♦ ♦ *

Vašingtonas. Amerikos nepriklausomy
bės dieną (liepos 4) žuvo 112 žmonių. 72 
neteko gyvybes kelių nelaimėse, 19 žmonių 
nuskendo besimaudydami, o 21 žmogus tą 
dieną žuvo kitose nelaimėse.• * *

Paryžius. Suimtas 29 metų jiešminin- 
kas, kaltinamas už neapsižiūrėjimą parei
gose. Spėjama, kad dėl jo kaltės įvyko bai- 
■i traukinių nelaimė, kurios metu žuvo 34 
keleiviai ir apie 50 keleivių sunkiai sužeis
ta. * * *

Formoza. JAV prezidento specialus pa
siuntinys gen. Van Fleet, kalbėdamas spau
dos konferencijoje, pareiškė, kad bendrasis 
gynybos paktas, veikiąs tarp taut. Kinijos 
ir Amerikos yra toks tamprus, jog šie abu 
kraštai galį sudaryti karinę sąjungą. Gen, 
Fleet nuomone, Formozos kariniai kinų da

giniai esą labai gerai apginkluoti ir stiprios 
moralės.

Londonas. Mėsos korteles panaikinus, 
5.500 tarnautojų, dirbusių mitybos minis
terijoje, neteko darbo.

Ottava. Britų premjeras Churchills, vie
šėdamas Kanadoje, vienos dienos bėgyje 
turėjo eilę pasikalbėjimų su Kanados vy
riausybės nariais. Svarbiausia pasikalbėj- 
mo tema — vokiečių apginklavimas Euro
pos Armijos rėmuose.

Praga. čekų komunistų teismas nubau
dė buvusį ministerio pirmininko padėjėją 
Ševčiką už „valstybės paslapčių išdavimą 
ir šnipinėjimą" 18 metų sunk, darbų kalė
jimo. Dar prieš komunistų valdžios laikus, 
ševčikas buvęs augštas pareigūnas Bene- 
šo vyriausybėje.

* * *
Maskva. Birželio 30, saulės užtemimo 

dieną, Sovietų Sąjungos mokslininkai buvo 
įsikūrę Lietuvoje, Marijampolėje, iš kur 
buvo galima matyti visiškas saulės užte
mimas. Be astronomų tą dieną Į Marijam
polę suvažiavo dailininkai filmų operato
riai, foto korespondentai Ir, be abejo, en
kavedistai. Deja, diena buvusi nesėkminga, 
nes dangus buvęs debesuotas ir sovietiniai 
mokslininkai nieko negalėję matyti.« * *

Paryžius. Prancūzų karinė vadovybė, 
esanti Prancūzijoje ir Vokietijoje gavo 
įsakymą, kad būtinos prancūzų kariuome
nės daliniai, kurie nėra būtini tuose kraš
tuose, privalo būti permesti karinei tarny
bai Į Indokiniją, Tuo būdu Prancūzijos ka
rinė vadovybė nori papildyti turimas jė
gas Indokinijoje.

1
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KUNIGAI K. BARENO APŽVALGOJE
„EL“ 25 nr. K, Barėnas „Lietuvių spau

dos puslapiuose”, pažymėjęs, kad „visa mū
sų spauda (su mažomis išimtimis) yra ša
liška" ir anonyminio žurnalisto privačiu 
laišku pabrėžęs, kad jo apžvalgos „dieviškai 
bešališkos“, eidamas prie pasirinktos temos 
pasižadėjo: a) dar kartą pabandyti „būti be
šališkas“ ir b) supažindindamas mus su. jo 
nuomone, „karštais” įvykiais, visai netarti 
„dėl jų savo nuomonės”.

Tų „karštų“ įvykių pirmuoju liudininku 
K. Barėnas pasikvietė mane iš Venezuelos 
„Tėvų Kelio“ žurnalo. Neatpasakojęs mano 
straipsnio turinio, apžvalgininkas ištraukė iš 
poros puslapių vos vieną sakinį, tačiau, kaip 
buvo pasižadėjęs, taško nepastatė.

„Netardamas dėl jų savo nuomonės”, K. 
B. vis dėlto sumanė pasirodyti už popiežių 
popiežiškesnis ir — parafrazuodamas Šv. 
Rašto sakinį: „Nė vienas tarnas negali tar
nauti dviem valdovam, nes arba jis vieno 
nekęs, o kitą mylės, arba vieno laikysis ir 
kitą nieku vers" (Luko 16, 13) išdrožė: 
„DBLS, įvairių kraštų bendruomenės, skau
tai ir kitos bendrinės organizacijos... turėtų 
apsispręsti: arba — arba. Aaba užleisti va
dovaujamas vietas pavyzdingiems, arba pa
galvoti apie pareigas ir teises ir atsisveikin
ti“...

Nieko sau vaizduotė, nieko sau išvados, 
nieko sau pamokymas. Deja, tas „bešališ
kas“ pamokymas nebubo mano parašytas ir 
nebuvo atspausdintas „Tėvų Kelyje”, o tik 
„E. Lietuvyje" — K. B „dieviškai bešališko
je“ apžvalgoje —K. B. „karštuose“ įvykiuo
se.

Ta proga noriu atkreipti dėmesį j kelis da
lykus:

1) Mano straipsnis nebuvo, kaip K. B. tvir
tina, „iš dalies kultūrfilosofiškas”, bet gry
nai religinis, aiškinąs Velykų švenčių proga 
Kristaus Prisikėlimo moralinę prasmę dvasi
niam žmogaus prisikėlimui.

2) Rutuliodamas šią mintį, teoretinėje 
plotmėje iškėliau Dievo Karalystės žemėje 
idealą —, kad organizacijų priekyje stovėtų 
tautiniu ir religiniu (taigi, ne tik katalikišku) 
atžvilgiu pavyzdingi žmonės. Rašydamas re
liginį straipsnį, kitokios išvados negalėjau ir 
neturėjau teisės padaryti.

3) Iškėlęs šį idealą, nesugestionavau K. B. 
suformuluoto ultimatumo—arba-arba, nes 
tokį jo pastatytą ultimatumą nuneigia mano 
religinių svarstymų išvada— pageidavimas 
— „būtų dar geriau” : ergo, nėra blogai.

PATRIJOTINE PREMJERA
Nenuilstamas „Vaidila“ š.m. birželio 

mėn. 26 d. pasirodė su nauju spektakliu, 
suvaidinęs St. Lauciaus trijų veiksmų dra
mą „Paskutinė Viltis“.

Šis patriotinis veikalas, rekomenduoja
mas Lietuvių Kultūros Fondo Dramos Vei
kalų Konkurso Komisijos Chicagoje 1953 
metais, siekia parodyti gyvenimo dabarti
nės Lietuvos kaime paveikslą, faktiškai gi 
parodo, kaip tą gyvenimą pagal turimus 
bendruosius duomenis galime vaizduotis 
mes, jau dešimtmetį nuo Tėvynės ir Kraš
to realybės atitrūkę.

Statydamas šį veikalą, režisorius P. Ma- 
šalaitis neabejotinai gavo susidurti su ne
mažais sunkumais. Neaiškios ir neišbaig
tos draminės intrigos bei lėto veiksmo, už
tat sklidinas patriotinės deklamacijos, sen
timentalumų, melodramatinių momentų ir 
net monologų veikalas yra ypač sunkus sta
tyti mėgėjų teatre, jei norima įlieti į sce
ną tikros gyvybės ir tvinksinčio vaidybinio 
kraujo. Reikia pripažinti, kad veikale ir 
vaidintojų galimumų ribose šis nelengvas 
uždavinys rež. P. Mašalaičio buvo atliktas 
pavyzdingai.

Iš atskirų vaidintojų ypač ryškėjo V. 
Šalčiūnas ir M. Mineikienė, Petro Vainiu- 
šio ir jo žmonos Mortos rolėse. Juodu prak
tiškai sudarė viso vaidinimo stuburkaulį, 
realistinį kiekvieno veiksmo pagrindą. Net 
ir paskutiniojo veiksmo galinėje, perdėm 
dirbtinėje, simbolinėje ir kiaurai melodra- 
minėje scenoje Morta — Mineikienė savo 
rūsčiu susikaupimu ir įkvėptąja vaidyba 
patraukė ir įtikino žiūrovą, o kartu išryš

Taigi,’mano straipsnio logiška išvada K. B. 
„bešališkai“ iškreipta.

4) Mano nuomone, rimtai spaudos apžval
gai netiktų išpešti vos vieną sakinį iš ilgoko 
straipsnio ir, nesupažindinus skaitytojų su 
pagrindinėmis straipsnio mintimis, „neta
riant dėl jo savo nuomonės“, prirašyti kito 
vardu nebūtų fantazijų. Šiuo keliu eidamas, 
kiekvienas galėtų išplėšti iš minėtos K. B. 
apžvalgos sakinį — „nepaprastai sunku būti 
bešališkam spaudos apžvalgininkui” — ir 
tvirtinti, kad K. B. viešai prisipažįsta neįs
tengiąs būti nešališkas apžvalgininkas.

Prie progos noriu pridurti, kad tas K. B. 
„bešališkumas” tęsiamas ir tolimesnėje mi
nėtos apžvalgos eigoje, kur jis, cituodamas 
„Vienybės“ laikraščio atsikirtimą Kunigų 
Vienybės atsišaukimui į tikinčiuosius, nepa
sistengė objektyvumo vardan duoti mums ir 
to kunigų atsišaukimo teksto, kad kiekvienas 
galėtų susipažinti su jų argumentais. Taipgi, 
kartodamas S. Vykinto kaltinimus Sielova
dos Tvarkytojo Tėvo Bernatonio adresu, 
nepacitavo T. Bernatonio straipsnio apie ren
giamas stovyklas iš „Draugo“ 134 nr.

Norint būti nešališku, nereikia žiūrėti pro 
vieno ginču užinteresuoto partnerio (šiuo at
veju „Vienybės" ar S. Vykinto) akinius, bet 
turėti noro ir pareigos pažvelgti ir Į ginčo 
paliestų kitaip galvojančių žmonių straips
niu^. Jei klydo ir kitus klaidino S. Vykintas, 
neturėjo jo keliu sekti K. Barėnas. nes savo 
str. apie šios vasaros jaunimo stovyklas Vo
kietijoje Sielovados Tvarkytojas „Draugo“ 
134 nr. rašė:

„Todėl šįmet, kad darbai būtų dar vaisin
gesnį, stovyklos pravedamos sekančiai:

„Katalikiškam jaunimui rengia Sielovada, 
o praveda moksleiviai įr studentai ateitinin
kai.

„Skautams rengia skautų vadovybė, o li
kusiems, kurie neturėtų galimybės dalyvauti 
tose stovyklose, surengė PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba“.

Taigi, Vokietijoje bus rengiamos net trys 
jaunimo stovyklos ir kiekvienas vaikų tėvas 
galės laisvai pasirinkti tą, kuri jo sielai arti
miausia. Kas dėt to galėtų pykti?! Mes 
Anglijoje tokio pasirinkimo taipgi neturime, 
tačiau nesibarame.

Tad St. Vykinto ir apžvalgininko „tiesa“ 
negali patikti žmonėms, tačiau ne dėlto, kad 
„jokia tiesa žmonėms nepatinka”, bet kad 
žmonėms nepatinka tiktai vienašališka „tie
sa“. J. Kdzmickis.

kino gražią autoriaus intenciją į lietuvės 
kaimietės širdį bei valią įdėti fanatiško 
prisirišimo prie savo gimtinės bei neme
luoto, nedeklamuoto patriotizmo išraišką.

Scenos debiutante A. Liaudanskaitė Ni
jolės, Vainiučių dukters, labai sunkioje, 
melodraminių momentų gausioje rolėje pa
sirodė, kaip neabejotinai gabi, ateičiai ža
danti vaidintoja. Nesuvaržyta laikysena 
scenoje, gera dikcija ir vaidybiškai kinta
ma veido bei akių išraiška yra to laidas.

J. Baublys — Mykoliukas — pirmuose 
veiksmuose pasirodęs labai gerai, įtikina
mai ir originaliai, atsisveikinimo scenoje 
neatlaikė teksto sentimentalumo bei nai
vumo spaudimo ir žiūrovų neįtikino.

Kiek dėl Mykoliuko — nelabai norėtųsi 
sutikti su režisoriaus parinktąja koncep
cija pavaizduoti jį kuone „dūmeliu”. Ver
gu, ar ir autoriaus tokia buvo intencija. 
Tačiau režisoriaus nustatytoje linijoje, J. 
Baublys pirmąją savo rolės dalį ligi atsi
sveikinimo scenos suvaidino puikiai.

Nijolės jaunikis — V. Milvydas-Rimas — 
santūriai ir apsisvarstęs brido per nedė
kingos savo rolės džiungles.

A. Ragauskas — komunisto Levickio ro
lėje — vykusiai šaldė sceną ir žiūrovus sa
vo replikų dogmatiškumu, vykdomu santa- 
žu bei komunistiniu neatžvalgumu ir klas
ta.

L. Apanavičius —praktiškumo pjži'riu 
„negyvenimiško" kaimo dailidės - filosofo 
rolėje buvo įtikinamas ir simpatiškas.

V. Zdanavičius — Kazimiero Mortos bro
lio, kiaurai deklamacinių replikų rolę iš-

MAIRONIO TESTAMENTAS
J. KUZMICKIS

Tai ne mano tie slidūs keliai, kymas, dėstymas ir formulavimas žymiai
kur gerbti nemokama vyrų stačių

VIENERIUS metus tesimokęs Seminari
joje rektoriaus Maironio globoje, neturėjau 
laimės būti jo mokiniu auditorijoje: mora
linę teologiją, kurią jis per metų metus dės
tė, turėjau pradėti tiktai 1932 metų rudenį.

Tiesa,- kurį laiką Maironio lllfilosofijos 
kurse dėstė visuotinę literatūrą, tačiau man 
filosofijos studijas bebaigiant literatūrą 
dėstė prof. M. Merkelis ir jo pamokos man 
nebuvo privalomos, nes abiturientai bu.vo 
atleisti nuo kaikurių bendrojo lavinimo da
lykų.

MAIRONIO PAMOKOS

KAI tik pradėjau lankyti filosofijos III 
kursą, tuoj pasiteiravau draugų, ar Mairo
nis ką nors dėstys. Ne, šiais metais jis nieko 
nebedėstysiąs, buvo man atsakyta. Jo vie
toje visuotinės literatūros kursą skaitysiąs 
prof. M. Merkelis.

Tačiau man buvo įdomu sužinoti, kaip 
poetas praeityje dėstė literatūros kursą: ar 
jo pamokos buvo įdomios, ar pasakojimas 
vaizdingas, kokio vadovėlio laikėsi ir pan.

Mano draugų atsakymas mane apvylė.
Pasirodo, kad Maironis, dėstydamas lite

ratūrą, laikėsi savo raštų kurio tai tomo, ku
riame buvo atspausdinta trumpa visuotinės 
literatūros santrauka. Drįstu spėti, kad ta 
santrauka kaip tik ir buvo sudaryta iš io 
paskaitų seminarijoje.

Pasakodamas laikydavosi knygos teksto ir 
kitam kartui užduodavo iki konkrečiai pažy
mėtos vietos. Studentams atsakinėjant, ne
mėgdavo plataus ir laisvo išdėstyto dalyko 
atpasakojimo, bet reikalaudavo, kad tūtų 
laikomasi jo knygos pagrindinės minties ir 
net kaikurių formulavimų.

Dėlto, draugų teigimu, Maironio literatū
ros pamokos būdavosios sausos, nelabai įdo
mios, kartais net monotoniškos.

Gaila, labai gaila, kad neturėjau laimės 
paklausyti Atgimimo dainiaus literatūros 
dėstymo.

PASKAITOS UNIVERSITETE

MORALINĖS teologijos paskaitų teologi
jos kursuose taipgi neteko pas Maironį klau- 
syti. 'nes kai atė,io metas moralinę studijuoti, 
jo jau nebebuvo gyvųjų tarpe.

Iš savo draugų girdėjau, kad moralines 
paskaitas skaitęs gražia, klasiška lotynų kal
ba. Dėl tos, o gal ir.dėl kitos priežasties jo 
dėstomų minčjų užsirašyti buvę sunku. 
Dažniausiai už.'tStur =vcsdavęs vienas kitas 
studentas, o kiti iš jų nusirašydavę. Paskaitų 
metu būdavęs labai rimtas, beveik niekuo
met nenusijuokdavęs irlaikydavęsis griežtos, 
formalistinės dėstymo eigos.

Kiek pamenu, berods, 1931 metais Mai
ronis buvo pakviestas skaityti lietuvių litera
tūros kursą Vytauto Didžiojo Uuiversitete, 
Teologijos Filosofijos fakulteto filosofijos 
skyriuje. Jo paskaitų apie Kristijoną Done
laitį ištraukas spausdino tuo metu Kaune J. 
Keliuočio redaguojamas „Naujosios Romu
vos” savaitraštis. Pačios medžiagos sutvar- 

tempė pavyzdingai, laikydamasis gal kiek 
perdaug sustingęs.

Dail. K. Dargio dekoracijos atitiko tech
ninius scenos galimumus. Visuose „kaimiš
kuose” „Vaidilos“ pastatymuose norėtųsi 
matyti „kvapnesnę”, nors ir stilizuotą lie
tuvišką trobą, be nereikalingo, tikrovės ne
atitinkančio nuskarimo,

Londono lietuvių visuomenė dar kartą 
paliko skolinga „Vaidilai" ir rašytojui St. 
Lauciui nemažą dėkingumą už gražų, pa
triotinius jausmus ir Tėvynės pasiilgimą 
keliantį spektaklį.

Apgailėtina, kad nei spektaklio matyti 
nei žiūrovų netarpinės padėkos patirti ne
galėjo pats režisorius P. Mašalaitis, prem
jeros rytą sužeistas sunkvežimio gatvėje. 
P. Mašalaičiui tenka palinkėti kuo grei
čiausia pasitaisyti ir surežisuoti daug nau
jų veikalų.

F. N.

skyrėsi nuo kito jo vienaamžiaus kan. J. Tu
mo-Vaižganto literatūros dėstymo tame pa
čiame universitete. Maironio patiekta me
džiaga buvo daugiau kondensuota, sutrauk
ta ir apipavidalinta, prisilaikant istorinės ei
gos ir, atrodo, istorinio metodo. Ką tvirtino, 
tvirtino atsargiai ir gerai apsvarstęs. Tačiau, 
tuo metodu dirbdamas, jis nė dalies nepali
ko mūsų literatūros istorijai, palyginus su 
Vaižganto literatūros istorijos palikimu.

Tačiau Maironis savo prigimtimi, atrodo, 
buvo mokslininko tipas, nes nuo jaunystės 
turėjo palinkimą į griežtuosius mokslus, ypač 
matematiką. Jie jis būtų turėjęs daugiau lais
vo laiko ir noro, būtų mums palikęs vertin
gų moralinės teologijos ir literatūros istori
jos veikalų.

MAIRONIO TESTAMENTAS

BAIGĖSI 1931-32 mokslo metų pirmasis 
pusmetis.

Artėjo seniai lauktos Kalėdų atostogos. 
Susitvarkę ir pasirengę kelionei j namus, vi
si seminarijos aliumnai susirinkome į didžią
ją salę, kur rektorius Maironis turėjo pasa
kyti išleistuvių kalbą.

Pamatę jį tarpduryje, visi nutilome ir at
sistoję lydėjome akimis iki katedros. Jis ėjo 
tvirtu žingsniu, nesidairydamas i šalis ir mū
sų nepastebėdamas. Priėjęs, atsiklaupė ant 
laiptų ir kartu su mumis sukalbėjo „Veni 
Creator Ateik, Šv. Dvasia“. Paskui atsi
kėlė, atsisėdo katedros kėdėje ir pradėjo kal
bėti.

Jo kalba buvo santūri, proziška, trumpų 
sakinių. Patarė mums gerai pasilsėti ir ne
pamiršti dvasinių pareigų — mąstymo, mal
dos. sakramentų ir mišių. Paskui perėjo i or
ganizacijų veiklos barą, patardamas nebūti 
karštais ir talkininkauti tik kunigams pakvie
tus.

Ypatingai pabrėžė- idealizmą, dvasinį pa- 
sinešimą į kilnius ir visiems brangius reika
lus.

— Jaunimas turi idealais kvėpuoti! — 
kaip šiandien atsimenu jo rimtą, truputį pa
brėžtą sakinį.

Ši rektoriaus Maironio kalba, Šis jo tvir
tinimas tartum testamentu liko mūsų visų 
ateičiai.

MAIRONIO MIRTIS

BUVO 1932 m. Petrinės— birželio 29 d.
Lietuvos pamėlusiame danguje grakščiai 

nardė kaitri saulė, o Jurbarko klebonijos so
delyje kėlė alasą nenuoramos paukščiai, šil
ta, graži birželio diena viliojo visus iš namų 
šešėlių į atvirą gamtą, įsaulį, paukščių kon
certą.

Su kuriuo tai kunigu išėjau iš klebonijos į 
sodelį ir prisimerkiau: išdykėlė saulė švietė 
tiesiai į akis. Seni medžiai snūduriavo, bite
lės dūzgė, apačioje garsiai čiurleno Imsrė.

Staiga mūsų tarpe kaip iš žemės atsirado 
Vertimų klebonas kun. Mirskis ir be jokių 
įžangų pasakė:

— Studentai, renkitės į laidotuves: birže
lio 28 d. Kaune mirė jūsų rektorius prelatas 
Maironis!

— Maironis numirė? — nenorėjau tikėti.
— Taip, Maironis! — visu rimtumu pa

tvirtino klebonas.
Manyje kažinkas apmirė — gal skausmas, 

gal nusivylimas, gal didelis gailestis, kad ru
denį nebeteks klausyti prof. Mačiulio Mai
ronio moralinės paskaitų.

Pradžioje nenorėjau tikėti, nes aplinkui 
visa gamta neigė mirtį. Tačiau turėjau apsi
prasti su įvykusiu faktu ir giliai giliai atsi
dusti už dar nespėto pažinti Maironio sielą...

Maironio laidotuvėse nedalyvavau.
Tačiau mačiau jį dar kartą, kai iš Kauno 

Katedros kriptos velionio palaikai buvo per
nešami į šventorių, kur jam buvo parengta 
amžino poilsio vieta — erdvus rūsys su šo
nuose nusileidžiančiais laiptais ir atnkapiu.

ANGELAI, GĖRIS IR BLOGIS 
Mons. Kolbe

šv. Motina Bažnyčia visame savo moks
le, liturgijoje ir. praktikoje niekuomet ne
pamiršta, kad jos vaikų gyvenimas nėra 
izoliuotas: kad visi įvairiais malonės ry
šiais yra tarpusavyje surišti, ypatingai gi 
didžiajame Komunijos akte.

Ji eina toliau. Ji niekuomet nepamiršta, 
kad Jos nariai yra ne tik žmonės^ bet taip
gi ir angelai. Triumfuojančią Bažnyčią su
daro angelai ir įvairių garbės laipsnių 
šventieji. Atgailojančią (skaistykloje) 
Bažnyčią sudaro sielos, kurias stiprina an
gelai. Kovojančią Bažnyčią visur palaiko ir 
saugoja šv. Mykolas su savo kariuomene 
ir Angelais Sargais. *

žvilgterk j mūsų Viešpaties gyvenimą.
Angelas apreiškė Jo Įsikūnijimą; angelai 
dalyvavo Jam gimstant; angelai tarnavo 
Jam dykumoje; angelas stiprino Jį kančio
je; angelai pranešė apie Jo Prisikėlimą ir 
Įžengimą.

Dėl to maldose prieš mišias — per As- 
p ar ges — prašome, kad Dievas siųstų sa
vo angelą mus guosti ir vesti, o po mišių, 
melsdamiesi už Bažnyčią, šaukiamės Šv. 
Mykolo, dangaus galybių Kunigaikščio, 
kad sutremptų šėtoną ir visas piktas dva
sias.

Praėjusio sekmadienio Lekcija ir Evan
gelija perspėjo mus nuo mūsų priešo pik
tosios dvasios, o Viešpats atskleidė, kaip 
giliai angelai įdomaujasi mūsų gyvenimu.

Tos istorijos nėra juokingos, sugalvotos 
pa'inksminti ar pagąsdinti vaikus. Jos yra 
tikresnės, kaip namai, medžiai ir apie mus 
esą kalnai. Ir niekuomet nėra saugu jas 
pamiršti. Mes turime palaikyti tuos regi
mus simbolinius ženklus, kuriuos Bažnyčia 
laimina aiškiu tikslu, — kad visas dvasi
nis gyvenimas būtų laikomas sielos aki
vaizdoje. j.

Kiekvienas, kuris turi savo kambarį, tu
rėtų jį taip sutvarkyti, kad jis jam kalbė
tų. Jame turėtų būti: kryžius. Švč. Marijos 
ir Jėzaus širdies atvaizdai, Šv. Mykolo ar 
Angelo Sargo paveikslas, mėgiamas šven
tasis, švęsto vandens indelis ir didžiosios 
Savaitės palmė.

Angelas tokį kambarį myli, piktoji dva
sia bijo. Tokio kambario gyventojas bus 
ramus ir budrus. Be abejo, tie išoriniai 
ženklai neturi būti rutinos paverčiami pa
prastu formalumu.

PAMALDOS
BRADFORD — liepos 18 d., 12,30 vai.
KEIGHLEY — liepos 18 d., i vai. p.p.
ROCHDALE — liepos 25 d., 11 vai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
STOVYKLA

Stovyklinis mokestis yra ne 40 šilingų, 
kaip kad buvo per apsirikimą paskelbta 
praeitame „EL“ Nr., bet 45 šilingai. Pra-' 
eitais metais palapinių nuoma buvo 18 sva
rų, gi šiais metais turime mokėti net 42 
svarus.

Stovyklaujame 10 dienų. Nuo liepos 31 
d. iki rugpjūčio 9 d.

Skautai ir skautės priklausą skautiš
kiems vienetams, registruojasi pas savo 
vadovus, o šie nedelsdami sąrašus persiun
čia man.

Tie gi skautai-tės, kurie nepriklauso vie
netams ir taip pat jaunimas iki 18 metų, 
norintieji stovyklauti registruojasi pas ma
ne (21, Cobden St. Derby), pažymėdami 
vardą, pavardę, amžių ir adresą.

Kurie stovyklinio mokesčio susimokėti 
negalėtų, užsiregistruodami pažymi prie
žastį ir ar visai nega.li susimokėti, ar gali 
mokėti tik dalį.

Jeigu atsirastų ir tokių, kuriems neįma
noma būtų susimokėti net kelionės išlaidų, 
bet stovyklauti norėtų, visvien rašykite 
man nors ir laišką ženkleliui neapmokėję.

Sktn. K. Vaitkevičius.

Buvau priėjęs arti ir žvilgterėjau j atidary
tą karstą.

Ilsėjosi Maironis, aprengtas liturginiais 
prelato rūbais, tačiau jo smilkiniai ir kaikur 
veidas buvo aplipę tamsiais pelėsiais.

Maironis mirė, ir 1932 metų rudenį, grįžę 
į seminariją, pajutome, kad mūsų tarpe ne
bėra autoritetingo rektoriaus, legendarinio 
poeto ir mokslininko. Liko tiktai atminimai.

BR. DEBIKONIS

O/ NERVAI NEIŠLAIKO...
I. TIKRI GYVENIMO NUOTYKIAI

Dešimt dienų išgyvenęs Londono požemi
nio traukinio urvuose iš psichiatrinės ligo
ninės pabėgęs J. Maldenis nebeturėjo kitos 
išeities, kaip kreiptis pašalpos gauti į Assi- 
tance Board. Štai kaip jis papasakojo toli
mesnius savo išgyvenimus:

— Alkis privertė mane eiti į tą įstaigą ir 
prašyti pinigų. Žinojau, kad jie gali paskam
binti į ligoninę, bet rizikavau, galvodamas, 
kad gal man anksčiau išmokės bent už vieną 
savaitę pašalpą, o gavęs pinigus, skubiai iš
spruksiu vėl į gątvę. Įstaigos tarnautojas, iš
klausęs mano prašymą, pažadėjo išmokėti, 
liepdamas kiek palaukti. Tai buvo blogas 
ženklas. Laukiau, atidžiai dairydamasis po 
salę, kaip reikėtų išsprukti, jei atsirastų ligo
ninės vyrai. Ir iš tikrųjų, ilgai nereikėjo lauk
ti: pažinau juos tą pačią akimirką, kai jie 
pravėrė duris. Pažino ir jie mane. Buvau 
jau nužiūrėjęs šalutines dureles ir proten iš
bėgau j gatvę. Paskui mane išbėgo ir abu li
goninės pareigūnai. Vienas jų pradėjo mane 
vytis, antrasis, įsėdęs į automdbilį, greit ma
ne pralenkė, norėdamas užbėgti už akių. Pa

sukau į šalutinę gatvę įr bėgau kiek kojos 
kerta nebe šaligatviu, bet gatvės viduriu. Už 
kokių 50 metrų bėgo ir mane gaudąs vyriš
kis. Buvau gerokai nusilpęs ir jaučiau, kad 
jis mane pagaus. Siauromis gatvėmis bėgant 
bandė kažkas mane sulaikyti, bet išsprūdau 
ir ūmai atsiradau Hackney judrioje gatvėje. 
Prieš mane ėjo policininkas. Dėl jo pasiro
dymo aš kiek sumažinau bėgimą. Tuo pasi
naudojo mano priešas ir čiupo mane. Priėjęs 
policininkas ėmė teirautis kame reikalas. Li
goninės tarnautojas paaiškino, kad aš esu pa
bėgęs iš ligoninės. Kai aš bandžiau iš jo 
rankų išsisukti, policininkas liepė man lai
kytis ramiai. Aš prašiau policininko, kad jis 
mane užtartų, kad aš nenoriu važiuoti į be
protnamį, bet mano prašymas nieko negel
bėjo. Po kelių valandų aš vėl buvau beprot
namyje su tais ligoniais, kuriuos visą laiką 
saugojo. Nuo pat pirmos valandos pradėjau 
sukti galvą, kaip iš šitos patalpos pabėgti, 
nes jaučiau, kad mano nervai iš tikrųjų ne
beišlaikys.

Praėjo keturios savaitės, o aš vis negalėjau 

surasti būdų pabėgimui. Mūsų patalpa buvo 
trečiame augšte. Pro langus neįmanoma iš
silaisvinti, nes jie taip įrengti, kad pro juos 
niekas ir vilčių neturėtų pabėgti. Išvietė bu
vo taip pat trečiame augšte. Jos langas su
stiprintas virpstais. Man krito į akis virpstų 
įtvirtinimai: jie buvo prisukti iš vidaus. Per 
daugelį kartų man pavyko atsukti vieną 
varžtą, paskui kitą, trečią ir ketvirtą. Vieną 
kovo mėnesio vakarą išėjau išvietėn, o iš 
ten pro paruoštą langą išlipau ir vandens 
vamzdžiu nusileidau žemėn. Naktį pralei
dau laukuose. Tai buvo nepaprastai šalta 
naktis. Visas mano apsirengimas — kiaurais 
puspadžiais batai, išsitrynusios kelnės ir toks 
pat švarkas. Radęs kažkokiame griovyje krū
velę šiaudų, pramigau kelias valandas. Išau
šus, patraukiau Londono kryptim, galvoda
mas jieškoti prieglaudos Lietuvių Namuose. 
Kišenėje turėjau tris šilingus. Tikėjaus pake
liui rasti arbatinę ir pasistiprinti. Tačiau vis
kas virto kitaip: vos spėjau kelias varsnas 
plentu nueiti, mane pralenkė policijos auto
mobilis. Pradžioje galvojau bėgti nuo plen
to, bet bijodamas sukelti įtarimo, ėjau toliau. 
Omai policijos automobilis atbulas taip greit 
prie manęs privažiavo, kad aš nespėjau pa
sprukti. Mano laisvės valandos pasibaigė. 
Policija nugabeno mane Į tą pačią ligoninę, 
iš kurios pabėgti rengiausi visą mėnesį. Su
prantama, kad minę saugoję ligoninės pa

reigūnai —•. „niurzės" nebeturėjo ant manęs 
akies už tokį mano pabėgimą, šį kartą net 
gydytojas mane apklausinėjo, kokiu būdu aš 
pabėgau. Išsisukinėjau, nesakydamas visos 
tiesos, galvodamas, kad vis vien aš bandy
siu vėl iš čia pasprukti, kai tik pasitaikys 
proga. Bet progų nebebuvo. Ilgai nebuvo. 
Per tą laiką sužinojau, kad tie, kuriems pa
vyksta pabėgti ir per keturiolika dienų, bū
dami už ligoninės ribų nieko pikto ir nusi
kalstamo nepadaro, jėga nebegrąžinami li
goninėn. Tai buvo man nepaprastai gera ž - 
nia. Dabar aš sukau per dienų dienas galvą, 
kaip išbėgti ir kur pasislėpti tas keturioliką 
dienų? Žinojau, kad Lietuvių Namuose ma
ne tuoj pat suras, suras kiekvienoje vietoje, 
kur tik yra žmonių, nes anglai, pamatę'sve
timą ir įtartiną vyrą, tuoj pat praneša poli
cijai.

Kažkoks geras žmogus, o gal iŠ draudimo 
įstaigos, prisiuntė man 35 šilingus, šitokią 
sumą turėdamas apskaičiavau, kad pilnai už
teks toms išsvajotoms dviems savaitėms pra
gyventi. Nors nežinojau, arJš viso man pa
vyks pabėgti, bet jei taip atsitiktų, ši kartą 
nutariau nesirodyti žmonėms, neiti Į Lietuvių 
Namus, bet kur nors taip pasislėpti, kad nie- 
‘kas manęs nerastų. Žiūrėdavau pro langą ir 
džiaugiaus, kad jau pavasaris, kad medžiai 
pasidengė lapais ir oras atšilo, Mano planui 

tai labai geros sąlygos. Tik deja, buvau taip 
saugojamas, kad negalėjau jbkiu būdu atsi
rasti vėl laukuose.

Už mano nedrausmingą laikyseną, už 
nuolatinius pabėgimus, mane saugoję prižiū
rėtojai — „niurzės“, laikė mane pavojingu 
bepročiu ir, žinoma, kaip tokį, atitinkamai 
saugojo, neleido už nusikaltimus nė pasi
vaikščioti. Buvau laikomas su tais, kurie bū
va labai pavojingi, isterikai, nesiskaitą su li
goninės režimu ir tvarka, ši aplinka dar dau
giau mane ragino pabėgti. Likimas taip lė
mė, kad gegužės pabaigoje, ar birželio pra
džioje, aš vėl tuo pačiu vamzdžiu nusileidau 
nakties metu iš trečio augšto, o iš ten į pla
čiuosius laukus, šiam pabėgimui ruošiausi, 
bet visa tai atpasakoti ilga istorija.

Pirmąją pabėgimo naktį praleidau apleis
tame bunkeryje, prie tilto. Savo slėptuvėje 
radau aptrūnyjusius maišus, matyt, kadaise 
juose buvo smėlys. Ant jų išmiegojau ir jais 
apsiklojau. Tai buvo visiškai gera nakvynė. 
Iš ryto išėjau į miestelį, kuriame nusipirkau 
daugiau duonos, uogienės ir cukraus. Nu
sprendžiau, kad šiuo metu, kai mano išvaiz
da nėra dar taip įtartina, geriau apsirūpinti 
maistu, nes be jo negalėsiu išgyventi pasislė
pęs tas dvi savaites.

[Kaip ir kur J. Maldenis išgyveno tas dvi 
savaites, atspausdinsime kitos savaitės nu
meryje).
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

IŠVYKO I PLB KONFERENCIJĄ
Į Paryžiuje įvykstančią Europos Kraštų 

Bendruomenių metine Konferenciją, įvyks
tančią liepos 10-11 d.d„ iš Londono išvyko 
D. Britanijos PLB pirmininkas M. Bajori- 
nas.

DBLS-gos IŽDO PRANEŠIMAS 
Aukos DBLS veiklai sustiprinti, 

užpajamudtos laikotarpyje 
nuo 9. 5. 1954 ligi 4. 7. 1954, 

Leamington Spa Skyrius: Skyriaus kasa 
« £6, A. Latvėnas £1, K. Bričkos 10 šit, B. 

Banys 6 šil., P. Pukelevičius 5 šil., po 4 šil. 
A. Andriulaitis, J. Venculis, J. Stasiulis 
2 šil. 6 p., po 2 šil. D. Siderskis, V. Goštau
tas, S. Petrauskas, J. Kunigiškis, P. Gai
žauskas. Viso £ 9. 1. 6

Rochdale Skyrius: iš kasos £ 6. 0. 0 
Manchester Skyrius: Skyriaus kasa £2.5. 

po £1 — K. Bačianskas, A. Kuzmickis, A. 
Jalovockas, P. Bankus. A. Pupelis 2šil 8 p. 
S. Lauruvėnas 2 šil. Viso £ 6. 9. 6 

Buckminster Skyrius (papildomai): D. 
Janulaitis 16 šil., po 5 šil. — J. Rubeževi- 
čius, J. Musteikis. Viso £ L 6. 0

Asmeniškai aukas nrisiuntė: V. Pyragius 
(Kanada) £1.15.0., V. Janulevičius, V. Žu
kas, V. Naujokaitis po £1. Viso £ 4.15. 0 

Viso užpajamuota £ 27.12. 0
Atkeliama £420.11. 3
Viso gauta £448. 3. 3

DBLS-gos Centro Valdyba reiškia vi
siems aukotojams gilią padėką.

Aštuonis mėnesius besitęsiąs vajus DB- 
LS-gos veiklai sustiprinti, vis tebevyksta. 
„E. Lietuvio“ leidimo skolos sumažėjo bet 
dar daug jų liko. Tai reiškia, kad DBLS 

4 veikla.dar negali pilnai pasireikšti, nes 
kasa veiklos negali finansuoti. Nors padė
tis ir pagerėjo, bet ir sumažėjusi skolų naš
ta verčia skaitytis su kiekvienu penu. Vi
sos DBLS Iždo pajamos yra sunaudojamos 
skoloms mokėti, o mūsų veiklai telieka tru
piniai. Todėl DBLS vadovybė dar kartą 
kreipiasi į narius, neprisidėjusius prie šio 
vajaus, prašydama suprasti padėties rim
tumą ir ateiti į pagalbą. Neleiskime mūsų 
organizacijai merdėti.

Kad ir mažiausia auka yra nuoširdžiai 
laukiama. Ji gali būti įteikta artimiausio 
skyriaus valdybai arba pasiųsta tiesiog 
DBLS-gos Centrui.

S. Nenortas, DBLS Iždininkas
EUROPOS KONGRESAS

I Socialistų Sąjūdžio Europos Jungt. 
Valstybėms VII Kongresą, vykstantį š.m. 
liepos 9-11 dienomis Milane, Italijoje, iš 
Londono išvyko inž. J. Vilčinskas, kuris 
dalyvaus Kongrese kaip LSDP delegatas.

LĖKTUVU KANADON
Šios savaitės pirmadienį, trumpą laiką 

paviešėjęs Lietuvių Namuose, Antanas 
Venclovas išskrido Iš Londono į Montealį. 

• A. Venclova Anglijoje gyveno septyneris 
metus. Paskutiniuoju laiku dirbo odos fab
rike, kettenringe. Kanadoje apsigyvensiąs 
pas dukterį, Toronte, išvykusią iš Anglijos 
prieš metus. „E. Lietuvio“ Redakcijoje iš
vykstantis pareiškė, kad tikisi ir Kanadoje 
gauti odos fabrike darbo. Kelionė lėktuvu 
— Londonas — Montrealis kaštavusi 106 
svarus, 14 šilingų ir 6 penai. Atsisveikin
damas A. Venclova pasižadėjo perduoti to- 
rontiečiams — „britams" geriausius linkė
jimus.

Susipratusiam lietuviui linkime ir Kana
doje gražiai įsikurti.
ATOSTOGAUJA LIETUVIŲ NAMUOSE

Veiklusis Buckminsterio DBLS skyriaus 
girmininkas ir Nottinghamo Apygardos se- 

retorius K. Deveikis vasaros atostogas 
praleidžia Londone. Lietuvių Namuose.

GLASGOWAS
fiv. Kazimiero Draugijos pirmininko ini

ciatyva suruošta ekskursija į Girvan pajū- 
* rl. Glasgove, prie lietuvių svetainės, išvy

kimo rytą suvažiavo net 8 autobusai, pa
sipuošę tautinėmis vėliavėlėmis, su ekskur
santais iš Glasgovo ir apylinkių. Po poros 
valandų kelionės kolnuotomis Škotijos vie
tomis, ekskursantai pasiekė Girvon miestą, 
kur katalikų bažnyčioje kun. Gutauskas at
laikė specialiai ekskursantams pamaldas. 
Pamaldų metu gražiai giedojo bažnytines 
giesmes J. Serafinaitės vadovaujamas cho
ras. Po pamaldų visi ekskursantai buvo su
sirinkę į parapijos salę, kur kelias valan
das buvo pasišnekučiuota ir prie atsivež
tų sumuštinių ir lašo karčiosios, pasilinks
minta.

Juozas B.

PADĖKA
Mūsų mylimai žmonai ir motinai A. A. 

Onai Duobienei staiga mirus, reiškiame 
širdingą padėką:

Kapelionui kun. Jonui Kuzmickiųi ir 
Kan. Martinėliui, atlaikiusiems gedulingas 
pamaldas už velionės vėlę ir palydėjusiems 
ją į amžinojo poilsio vietą. P-nui Juškai 
dalyvavusiam laidotuvėse ir grojusiam 
vargonais pamaldų metu. P-nui Varanavi
čiui pasakiusiam atsisveikinimo kalbą prie 
velionės kapo.

Visiems palydėjusiems velionę į kapus ir 
sudėjusiems vainikus ar gėles ant jos ka
po.

Visiems pareiškusiems mums užuojautą 
per laikraščius, raštu ar žodžiu, o taip pat 
mus moraliai paguodusiems ar materialiai 
parėmusiems.

Ypatingą padėką čia reiškiame kapelio
nui kun. Kuzmickiui, kuris nesigailėdamas 
nei laiko, nei jėgų padėjo mums sutvarky
ti visus laidotuvių formalumus ir išgauti 

, bažnyčią, kas įgalino mus velionę palaido
ti su gedulingomis pamaldomis. Taip pat 
mes esame jam dėkingi už pasakytą pa
mokslą prie velionės kapo apie jos gyveni
mą, o taip pat parašymą straipsnio Europos 
Lietuvyje apie velionės gyvenimo kelią.

Pagaliau mes reiškiame širdingą padėką 
Valiulių, Sprainaičių, Rovų, Kazlauskų ir 
Besaparių šeimoms, gyv. Toronto mieste, 
Kanadoje, kurie netik užjautė mus, bet jų 

■*' iniciatyva š.m. liepos mėn. 3 d. buvo atla'. 
kytos gedulingos pamaldos už velionės vė
lę ir Toronto lietuvių, R. Kat. Bažnyčioje,

Nuliūdę: vyras ir dukterys.

STOKE—ON—TRENT
Neseniai įsisteigęs ir centre užregistruo

tas Stoke-on-Trent DBLS skyrius tikisi tu
rėti 50 nariu. Skyriui vadovauja Vyt. An- 
druškevičius (pirm.) ir P. Dudėnas ir P. 
Trečvs (nariai). Revizijos Komisiją suda
ro: S. Čekanauskas, K. Kamerauskas ir 
A. Repšys.

AUSTRIJA
AUSTRIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ
Naujoji Krašto Valdyba išrinkta 1954 m. 

kovo mėn. korespondenciniu būdu ir ją su
daro: pirm. Mgrs. K. Razminas, izd. M. 
Krikštanavičius ir sekr. E. Geibavičius.

1954 metais Austrijoje yra 170 lietuvių 
bendruomenės narių aštoniose seniūnijose: 
Vienos (25), Linz (47),Braunau (15), Salz
burg (27), Steiermark (15), Kaernten (11), 
Vorarlberg (12), Tirol (18). Didžioji Aus
trijos lietuvių dalis (apie 100) yra vadina
mieji repatriantai. Iš jų apie 120 katalikų 
ir 50 evangelikų ar kt. tikybų. Dirbančių 
yra apie 60, ligonių 47 ir 34 seneliai. Iš vi
so 68 vyrai, 60 moterų ir 42 vaikai iki 15 
m. amžiaus. Bendruomenėje yra 26 šeimos, 
20 našlių ir likę nevedę.

Artimesnis lietuvių bendravimas yra 
sunkus, nes gyvena daugiausiai privačiai, 
išsiskirstę pavieniai. Tik Linz, Salzburg ir 
Vienos lietuviuose įmanoma susirinkimai 
ir bendri pasitarimai. Kiti pasiekiami tik 
laiškais ir Krašto Valdybos leidžiamomis 
informacijomis.

Prilygus produktų kainoms pasaulinės 
rinkos kainas, lietuvių materialinė būklė 
labai pasunkėjo. Viešoji parama sudaro 
vos 25-30 DM mėnesiui ir verčia net ligo
nis jieškoti bent kokio uždarbio. BALFo 
šalpa nedirbantiems metams duoda 10-15 
dol. Maisto produktais dėl transporto sun
kumų beveik nešelpiama.

Austrijos lietuvių skurdas yra didelis. 
Neįmanoma čia pravesti didesnių rinklia
vų ir ne visi pajėgia sumokėti bendruome
nės nario mokestį, kuris dirbančiam nusta
tytas 18 šil., nedirbantiems 6 šil metams. 
Bendroumenės lėšos per metus iš nario mo
kesčių ir atsitiktinų aukų pasiekia 1500 šil 
(200 DM)

Bendros nuotaikos labai prislėgtos. Nėra 
veiklių visuomeninkų ir inteligentinių pa
jėgų. Vargas ir tarnybos trukdo didesnę vi
suomeninę veiklą. Dvasinis aptarnavimas 
taippat sunkiai įmanomas. Mažai tegauna
ma spaudos, vos 6 „Europos Lietuvio“ egz. 
ir keli privačiai iš USA gaunami laikraščiai 
kuriais mielai tarpusavyje dalinamasi. 
Bendruomenė turi mažą, apie 200 knygų, 
knygynėlį, kuriuo dėl lėšų stokos visi ne
gali pasinaudoti.

Jau išemigravus visiems, galintiems emi
gruoti, dabar vos vienam kitam asmeniui 
lieka vilčių dar išemigruoti. Repatriantai 
bando persikelti į Vokietiją, kur tikisi ge
resnių pregyvenimo sąlygų, bet ir tas sun
kiai vyksta. Per 1953 metus i Vokietija 
persikėlė 12 asmenų ir 4 emigravo į užjūrį. 
Austrijoje pasilieka tik ligonys ar netinka
mi emigracijai.

Dėl didelio lietuvių pasiskirstymo po 
įvairias Austrijos šalis neįmanoma sureng
ti net vargo mokyklų. Trūksta taip pat ir 
vadovėlių privačiam mokymui o jie visi 
verčiami lankyti austrų mokyklas.

Planuojant būsimą bendruomenės veik
lą pageidautina būtų paramos mėnesiui 50 
—80 DM, iš kurios galima būtų išlaikyti 
keliaujanti mokytoją lietuvybės palaiky
mui jaunimo tarpe. Taip pat ir vasaros sto
vyklos vaikučiams iki šiol nepavyksta su
rengti tik dėl lėšų stokos. Su kokiomis 600 
DM būtų galima bent 20 vaikučių suteikti 
poros savaičių poilsį lietuviškoje aplinkoje.

Propagandai ir spaudos reikalams Aus-

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAMO APYGARDOS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS
Pranešama Anglijoje gyvenantiems lie

tuviams, kad š.m. rugpjūčio 7 d., šeštadie
nį, Nottinghame, Kooperatyvų salėje, 108, 
Uper Parlament str„ miesto centre, įvyks
ta visuotinis lietuvių sąskrydis. Sąskrydžio 
pradžia 6 vai., užbaiga 12 vai.

Sąskrydžio programa:
1) atidarymas,
2) Sveikinimai organizacijų ir kitų tau

tybių atstovų,
3) Meninė dalis,
4) Pasilinksminimas.
Veiks lietuviškas bufetas nuo 7 vai, iki 

11 vai.
Organizacijų atstovai, norį sveikinti žo

džiu, maloniai prašomi Apygardos valdy
bai pranešti iki rugpjūčio 5 d. Visas sąs
krydžio pelnas skiriamas Vargo Mokykloms 
paremti?

Smulkiau apie šį sąskrydį bus paskelbta 
vėliau.

Visais sąskrydžio reikalais prašoma 
kreiptis šiuo adresu: Mr. K. Kudla, 27, 
Kinglake Str. Nottingham.

WOLVERHAMTONAS
SPORTAS

Wolverhamptono krepšininkai turėjo kie
tas rungtynes su „Good Year“ fabriko 
krepšinio komanda, kurią sudaro vieni lat
vių sportfininkai. Wolverhamptono jaunai 
„Viltis“ komandai šios rungtynės buvo ge
ra pamoka, ypač taktikoje. Turint galvoje, 
kad ,iGood Year" komanda yra augštos 
klasės (Birminghamo divizijoje ji turi an
trą vietą), mūsų vos pirmuosius žingsnius 
pradėjusios komandos „Viltis“ pralaimėji
mas 48:21 nėra katastrofiškas. „Vilties“ 
komandai taškus pelnė: V. Kelmistraitis 8,
A. Eaitmanas 8, V. Karnilavičius 4, ir V. 
Gečas 1. Atskirus žaidėjus stebint, aiškiai 
buvo galima patirti, kad „Vilties“ krepši
ninkai nėra silpnesni už „Good Year“ lat
vių krepšininkus: mūsiškiams trūksta tik 
bendro susižaidimo.

* * *
Liepos 10 d. „Vilties“ klubo stalo teni

sininkai žais draugiškas rungtynes su Sto- 
ke-on-Trent lietuvių stalo teniso sportinin
kais. Wolverhamptono lietuvių kolonija, 
norėdama paremti savo sportininkus, vyks
ta ekskurs’ijon į Stoke-on-Trent, kur po 
rungtynių bus bendras pasilinksminimas. 
Wolverhamptono tenisininkams vadovauja
B. Viliūnas.

BELGIJA
LIETUVIAI BELGIJOJE

Ryšium su 50 metų lietuvių tautos spau
dos atgavimo sukaktimi, Vasario 16-sios 
Dienos gimnazija išleido atsišaukimą, ku
riuo kreipiasi į visų kraštų laisvajame pa
saulyje gyvenančius lietuvius, prašydama, 
kad kiekvienas savo aukomis prisidėtų prie 
gimnazijos išlaikymo bei jos namų greites
nio išpirkimo. Prie šio mūsų visų bendro 
ir svarbaus reikalo, jau daug kituose kraš
tuose gyvenančių mūsų tautiečių nuolatos 
aktyviai prisideda, suprantama kad prisi
dės ir prie šio atsišaukimo. Tad ir mes, 
Belgijoje gyvenantieji, neturime atsilikti 
nuo kitų kraštų lietuvių ir šiuo svarbiu mū
sų bendru reikalu, turime taip pat susirū
pinti ir prie jo aktyviai prisidėti. Belgijos 
Krašto Valdyba, suprasdama ir įvertinda
ma šį būtiną ir svarbų reikalą, kreipiasi j 
visus Belgijoje gyvenančius lietuvius, pra
šydama kiekvieną savo aukomis pagal iš
galiąs šį reikalą paremti, šiam tikslui au
kų vajus jau yra pradėtas ir nemažai su
sipratusių lietuvių į tai nuoširdžiai atsilie
pė, pasirašydami į aukų lapus, pasižadėda
mi laike atostogų paaukoti net dviejų die
nų savo uždarbį.

Aukų lapai jau yra išsiuntinėti pagal 
provincijas. Lieže bei jo visom kitom apy
linkėm yra įgaliotas tautietis Povilas Bru
žas, gyv. 39, rue Hasbaye Liege. Charderoi, 
Hainaut, Pommeroeul ir visom kitom apy
linkėm, įgaliota St. Olšauskienė, 160, rue 
St. Liacre-Monseau s-S. Limburgo provin
cija, Vaterschei, Zvartebergas, Vintersla- 
gas, Eisdenas, Zolderis ir kitos, įgaliota 
kun. J. Dėdinas, gyv. 97, rue de la Braban- 
cohne-Louvain. Kadangi įgaliotiniams su 
aukų lapais kiekvienoje apylinkėje ir pas 
kiekvieną lietuvį apsilankyti yra neįmano
ma, prašome visų gerps valios tautiečius, 
nelaukti kol apsilankis įgaliotiniai su aukų 
lapais, bet susirūpinti patiems ir savo tam 
reikalui skirtą auką siųsti betarpiai kun. 
Dėdinui, kuriam šis reikalas yra pavestas 
tvarkyti. Galima siųsti tiesiog laišku arba 
pašto perlaida, pažymint kokiam tikslui pi
nigai siunčiami. Kiekvieno gauta auka bus 
Įiašyta Į bendrą visų Belgijos lietuvių są
rašą ir atžymėta Lietuvio Pase.

Mielas Lietuvi - Lietuve! Kviečiame vi
sus kuriuos tik pasieks Šis atsišaukimas, 
prie Šios svarbios akcijos prisidėti, primin
ti ir paraginti visus nepasiekiančius, nes 
tikime, kad kiekvienas iš mūsų šį svarbų 
reikalą supras ir įvertins1 ir savo duosnia 
auka su noru prisidės.

Tremtyje gyvendami ir išblaškyti po vi
sus kraštus, turime suprasti, kad lietuvy
bę išlaikysime tik per lietuvišką mokyklą, 
spaudą ir lietuvišką knygą, per ką taip pat 
yra tiesus kelias į mūsų laisvą tėvynę, Lie
tuvą!

BLB Krašto Valdyba.
* * * * *

Kviečiami Belgijos ir Olandijos lietuviai 
į šių metų vasaros lietuvišką gegužinę — 
sąskrydį. Abiejų šalių lietuviams susiartin
ti ir artimiau susipažinti bus graži proga 
liepos 18 d., sekmadienį, Belgijoje prie 
Olandijos sienos, Eisdene. Sąskrydis ruo
šiamas atsigaivinti gražioje gamtoje išlin
dus iš suodinų kasyklų Ir miesto gyvenimo. 
Daugelis angliakasių tuo laiku pradės 
atostogas, todėl, reikia manyti, kad esant 
gražiam orui, atsilankys iš abiejų šalių kas 
tik galės.

Visos smulkmenos bus praneštos atski
rais pakvietimais. Suvažiavimas bus pradė
tas 12 vai. pamaldomis Mariaheide koply
tėlėje (tarp Sisdeno cite Ir Mechleno), po 
jų— dienos programa papuoštoje miško 
aikštėje.

Kad tik dangus nepagailėtų gero oro ir 
atvykstantieji atsivežtų puikių norų!

* * * * *
Gegužės 11 d. Waterschei mirė L. Vaice

kausko duktė. Naujagimės nespėjo išgelbė
ti nei skubi greitoji pagalba.

*****
Birželio 29 d. iš Belgijos išvyko į Kana

dą žalimaitis Pranas su žmona. Kelionės 
išlaidas dalimi padengė „Caritas Cath“, 
dalį jo pažįstamieji Kanadoje. P. Pranas 
prieš porą metų vedė Joaną Pauliukonytę. 
Abudu jauni lietuviai labai gražiai reiškė
si lietuviškame Liežo apylinkėse gyvenime 
ir pasižymėjo aktyviais ir darbščiais ben- 
duromenės nariais. Joana yra baigusi Ka
rališkąją Rankdarbių mokyklą labai gerais 
pažymiais, žalimaitis nemažai žinomas 
Liežo sporto rateliuose, kur žaidė krepšinį 
ir šachmatais. Linkime jaunai Žalimaičių 
šeimai surasti geresni gyvenimą naujoje 
šalyje ir toliau būti uoliais lietuvybės dar
bininkais.

*****
Birželio 20 d., Zwartberga parapijoje De

vintinių procesijoje, kaip jau įprasta kiek
vienais metais, dalyvavo ir apylinkės lietu
viai. ši procesija būdinga tuo, kad joje da
lyvauja kone visų ten esančių tautų anglia
kasių maldininkai tautiniais drabužiais, 
vėliavomis, organizacijų papuošalais. Tai 
tikrai žavinti, nuostabiai graži tautų ben
dradarbiavimo ir susiartinimo proga. Nors 
vietos lietuvių nebuvo daug ir nevisi už
ėmė eisenoje vietą, tačiau prisidėjus sve
čiams iš Olandijos, lietuviškoji grupė pasi
rodė gražiai.

*****
Iš Liežo apylinkės j Darbo kuopas išvy

ko Bronius Poškevičius. Iš Eisdeno— V. 
Kazakevičius.

ru-

PADĖKA
Mano vyrui, POVILUI BENDZAKUI 

(Paulo Bendzak) mirus, liūdesio valandoje 
pareiškusiems man užuojautą jr sušelpu
siems pinigais Boltono kolonijos lietu
viams, reiškiu nuoširdžią padėką.

Ypatingą padėką reiškiu p. J. Meškėnui, 
kurio pastangomis buvo surinkta man pi
niginė parama.

Ema Bcndzaklenė

trijos lietuvių bendruomenė niekad negavo 
lėšų ir negali daryti kokius nors projektus. 
Pastebimas lyg atpratimas nuo lietuviškos 
spaudos ir ja nesldomėjimas.

Austrijos lietuvių bendruomenė yra vie
na iš mažiausių ir vargingiausių. Visiems 
geradariams ir aukotojams ji visados bus 
labai dėkinga už pagalbą ir yra pasiryžu
si vis tik išlikti ištikima savo Tėvynei Lie
tuvai.

VOKIETIJA OLANDIJA
STUTTGARTO VYR. BURMISTRO 

PADĖKA
Stuttgarto vyr. burmistras, dėkodamas 

lietuvių tautinių drabužių grupei, kurią 
sudarė Vasario 16 Gimnazijos mokiniai, 
atsiuntė dalyvavimui Stuttgarto Tautinių 
Grupių šventėje prisiminti menišką knygą 
su savo įrašu.

Vokiečių spauda apie gimnazijos šokė
jus nepaprastai palankiai atsiliepė. 
„Schwaebische Zeitung“ gegužės 19 d. lai
doje tarp kitko rašo:

„Iš tautinių grupių scenoje geriausiai 
pasirodė lietuvių grupė. Jų tautiniai rūbai 
buvo pačių austi ir siūti ir gulėjo lyg pri- 
lieti. Mergaičių grupės charakteringa kla
siška laikysena sužavėjo jau pirmais:as 
šokio „Kepurinė“ žingsniais. Ir porinis šo
kis buvo meniškas verpetas. Trečiuoju šo
kiu grupė parodė „Blezdingėlę“. Paukščius 
vaizdavo mažos, baltos nosinaitės ir aiš
kiai matėsi, kaip paukščiai rinkosi grupė
mis ir nulėkė. Ir nuėjimas nuo scenos buvo 
dailus. Grupę sudarė Lietuvių Gimnazija 
Weinheime, kuri šiuos tautinius papročius 
ypatingai ugdo“.

Kadangi šventėje dalyvavo 137 grupės, 
jų tarpe tokios spalvingos ir įdomios, kaip 
olandų arba prancūzų su savo grakščiais 
šokiais, grupių su savais charakteringais 
orkestrais, vėliavnešiais ir pn„ tai toks lie
tuvių grupės iškėlimas į geriausiai pasiro
džiusią grupę yra pažymėtinas.

DIEVO KŪNO ŠVENTĖ
Dievo Kūno procesijoje Huettenfelde, 

kartu su vokiečiais, dalyvavo ir gimnazija. 
Vieną iš keturių altorių pastatė mūsų gim
nazijos mokiniai, vadovaujami dail. mok. 
A. Krivicko. Visus žavėjo lietuviškojo al
toriaus centre Stančikaitės Dievo Motinos 
paveikslas, kur Marija su Kūdikiu ant ran
kų brenda rugių lauku, tarp aguonų ir — 
giagėlių; fone — lietuviška koplytėlė.

SVEČIUOSE PAS VOKIEČIŲ 
GIMNAZISTUS

Vasario 16 Gimnazijos mokinė R. Saka
lauskaitė šiaip aprašo savo įspūdžius iš 
Gimnazijos ekskursijos pas Weinhamo vo
kiečių gimnazistus:

Š.m. birželio mėn. 12 d., šeštadienė, 8-tos 
ir 9-tos klasės lietuvių gimnazijos mokiniai 
svečiavosi pas Weinhamo vokiečių gimna
zistus.

Prieš kelias savaites, vokiečių 8-tos kla
sės mokiniai, darydami ekskursiją, trum
pam užsuko ir mūsų atlankyti, pasižiūrėti 
tos jiems dar nepažįstamos gimnazijos. Nu
džiugino juos tuoj lietuviškas vaišingumas 
ir nuoširdumas, o išsiskiriant jau buvo vi
sai darugiškai paspaustos rankos ir pasi
žadėta dažniau susitikti.

Netrukus atėjo laiškas, kuriame jie pra
šo. kad atvyktume į jų ruošiamą vakarą. 
Žinoma, sutikome ir šeštadienį, truputį ne
kantraudami, išvažiavome. Mums ’atvykus, 
prie Gimnazijos pastato, jau laukė visa 8-ji 
klasė su savo auklėtoju. Pirmiausia jie 
mums parodė savo naujai statytą gimnazi
jos rūmą. Pastatas labai moderniai ir gra
žiai įtaisytas. Turi daug kabinetų: fizikos, 
biologijos chemijos ir kitų. Mūsų berniu
kai kiek ilgiau užtruko krepšio salėj, ne
galėdami atsigėrėti puikiu įrengimu.

Apžiūrėję gimnaziją, ėjome į Weinhei- 
mo muziejų, kur ir vėl matėme daug įdo
mių dalykų.

Vakare buvo vaišės su šokiais. Viskas 
buvo gražiai sugalvota ir stropiai paruošta. 
Jautėmės, lyg būtume savo žmonių, savo 
jaunimo tarpe. Daug kas užmezgė artimes
nius santykius su vokietukais, kurie mums 
buvo tikrai malonūs ir draugiški.

Išsiskyrėme tikėdamiesi, kad šitas gra
žiai užmegstas kontaktas nenutruks.
TURININGAS MINĖJIMAS MUENCHENE

Muencheno pabaltiečiai tremtiniai susi
būrė prisiminti baisiųjų birželio įvykių.

šalia fizinio Pabaltijo tautų naikinimo 
yra siekiama išrauti ir tautų individualy
bę — buvo Medušausko paskaitos mintis. 
Be šio kalbėtojo vokiečių kalba, lietuviškai 
ugninga kalba kreipėsi į susirinkusius tau
tiečius Barasas, ragindamas netalkinin
kauti bolševikams genocidui savo apsilei
dimu.

Meninėje programos dalyje žavėjo liau
dies daina „Oi žiba žiburėlis“ ir melan
choliškas šokis pagal Vištelio „Op! Op! Kas 
ten, Nemunėli?“, išpildomi liaudies meno 
grupelės, vadovaujamos Mykolaitienės.

Didelis nuotolis tarp Limburge ir apie 
sostinę gyvenančių lietuvių neleidžia daž
niau vieni su kitais susieiti ir bendrauti. 
Laimingesni yra limburgiečiai, nes juos 
kas du mėn. aplanko lietuvis kunigas iš 
Belgijos. Nors karts nuo karto limburgie
čiai susispiečia p. Klevinių bute, mielai 
laukiami pačio Jokūbo ir ponios, tačiau lie
tuviškosios pamaldos sujungia visus arti
miau tarp savęs ir su tuo kas tikrai lietu
viška ir brangu tremties dienose. Vyrai čia 
dirba visi kasyklose, moterys gi namuose 
šeimininkauja. Visi gana gražiai ir Svariai 
susitvarkė angliakasių butuose ar priva
čiuose namuose.

Limburgiečiai kartais aplanko penkis 
lietuvius senukus Asteno prieglaudoje. 
Tuomet tie pasaulio užmirštieji senukai pa
sijunta, kad yra kas juos dar atjaučia ir 
supranta jų sunkiose dienose.

Birželio 20 d. Kleviniai, Spies-Gailiūnal 
ir Meriliūnų šeimos aplankė Zwartberge 
gyvenančius p. Pauliukovus, apžiūrėjo ių 
karvelių ūkį. Linkėtina, kad kaimyninių 
kraštų lietuviai labiau suartėtų vieni su ki
tais ir dažniau varstytų vieni kitų duris. 
Yra daug gražaus ko pamatyti Olandijoje.

ITALIJA
Birželio pradžioje uždaryta S. Pacevičie- 

nės paveikslų • paroda (Galleria d‘arte del 
Palazzo delle esposizioni), kuri tęsėsi dvi 
savaites. Gražioj, šviesioj salėj buvo iš
statyti 23 jos aliejiniai ir tempera paveiks
lai. P. Pacevičienės darbuose jaučiamas 
teptuko tikrumas ir daug fantazijos. B. Pa
cevičienė mėgsta lietuviškas temas. Jos pa
veikslai net iš Kristaus gyvenimo perkelti 
į lietuvišką aplinką. Taip pvz. dideliame 
(tempera) paveiksle, atvaizduojančiame 
Paskutinę Vakarienę, Kristus apvilktas j 
Didž. Kunig. Vytauto rūbus kiti apaštalai 
dalyvauja kaip Liet, kunigaikščiai. Rojų S. 
Pacevičienė atvaizduoja kaip Lietuvos kai
mo kampelį, šitas paveikslas dėl savo jau
kumo tuoj buvo parduotas. Jaudinantis 
taip pat didelis aliejinis paveikslas „Ma
no brolio atminčiai“. Arba kitas nedidelio 
formato „Marija žengia į dangų'1. S. Pace- 
včienės paveikslai turi tematikos įvairumą 
ir tam tikrą vidinę lygsvarą, sujungtą su 
dvasine jėga ir misticizmu. Paveikslų šil
tos spalvos raminančiai veikia žiūrovą.

S. Pacevičienė baigė Meno mokyklą Kau
ne. Ten laimėję premiją už Karininkų Ra
movės Prezidento salės projektą. Italijoje 
ji jau dalyvavo keliose paveikslų parodose.

AUSTRALUA
Geelonge, Australijoje lietuviai nutarė 

statydinti nuosavus namus. J. Pelenauskas, 
laikinojo statybos komiteto reikalu vedė
jas, praneša, kad komitetas yra susidūręs 
su sunkumais gauti lietuvių namų staty- 
bįd -leidimą. Vietos australų spauda pažy
mi, kad Geelong miesto valdyba yra nepa
lanki „naujųjų australų išsiskyrimui“.
Sydnėjus. ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dybos iniciatyva pradėtas organizuoti cho
ras. Birželio 20 d. naujojo choro įvyko pir
moji repeticija.

— Šiemet Sydnėjaus universitetą baigė 
Vytautas Doniela.

— Pirmoji Australijoje medicinos stu
dijas baigusi gyd. S. Ambrozienė. Gyd. 
Ambrozienė mediciną studijavo Lietuvoje 
ir V. D. Universitetą buvo baigusi 1940 m. 
Reutlingene dirbo kaip chirurgė. Pakar
totinas studijas Sydnėjaus universitete 
sėkmingai baigė per trejis metus.

— Iš Katoombos buvo siunčiama pašto 
maišuose Sydnėjaus Commonwealth ban
kui 30.000 svarų grynais. Siunta dingo. 
Sydnėjuje maišus atidarius buvo rasta 
pinigų vietoje senų laikraščių gniužulai.

— Žiemos krepšinio turnyre Australijos 
lietuvių krepšinio komanda Kovas susiti
ko su stipriausia australų A klasės koman
da — Maybanke. Rungtynės baigtos lygio
mis. Pratęsus Kovas pralaimėjo 44:48. 
Rungtynes su Universiteto komanda, Ko
vas laimėjo 35:31.

— Australijoje, lietuviškos futbulo ko
mandos Vytis, keliolika lietuvių futbolistų 
žaidžia įvairiose futbolo komandose. Ade
laidėje lietuviai turi stiprią krepšinio ko
mandą Tauras.

— Birželio 29 d. Australijoje pravestas 
visuotinis gyventojų surašinėjimas. Sura
šinėjimo, žinios panaudojamos tik statisti
kos reikalams. Paslaptis užtikrinta.

ATVIRAS LAIŠKAS
D. Gerb. p .Valterį, DBLS Birminghamo 
skyriaus valdybos Ir Birminghamo Baltu 

Komiteto pirmininke,
Užpraėjusios savaitės „Europos Lietuvyje' 

Tamsta išreiškei nepasitenkinimą nežino
jimu, kas rengia Baltų susiartinimo pobūvį
— Joninių gegužinę, Merridene.

Mielai sutinku paaiškinti, kad minėto po
būvio rengėjai yra latvių organizacijos 
„Daugavas Vanagi“ Coventry ir Birmin
ghamo skyrių specialiai sudarytas Joninių 
surengimo kmitetas, J kurį, tarp kitų, įei
na ir abu latvių atstovai iš Birminghamo 
Baltų Komiteto ir vienas DBLS Birmin
ghamo skyriaus valdybos narys. Be to, ga
lima pridurti, jog „pasipinigavimo“ tiks
las p. Valteriui savo laiku buvo žinomas
— Coventry latvių vaikų darželio sušelpi- 
mas.

Rengėjų buvo į mane kreiptasi gegužinę 
išreklamuoti vietinėje lietuvių spaudoje, 
ką aš ir padariau.

Dabar, paskaitęs Tamstos straipsnelį, ma 
tau. kad gal ir buvo galima skelbimą ki
taip suredaguoti, bet kartu matau. Pone 
Pirmininke, Tamstos norą minėtoj geguži
nėj lietuvių nematyti, nes, anot Jūsų, ren
gėjai nori ne tik pakenkti darniam pabal- 
tiečių bendradarbiavimui, bet ir „pasipini
gauti“.

Jei nežinočiau Tamstos gabumų tuščia
žodžiavimui, klausčiau, kaip tokia išvada 
gali geros valios žmogui pasipiršti? Be to, 
kiekvieno doro žmogaus pareiga yra kiek
vieną pasipiršusią išvadą (ypatingai dero- 
gatyvaus pobūdžio savo tautiečių atžvil
giu) gerai apsvarstyti ir patikrinti, o tik 
tada, reikalui esant, paleisti viešumai.

Ko, Pone Pirmininke, drįstu klausti, .taip 
skubėjote savo nepatikrintas išvadas pa
teikti spaudai?

Mielą mūsų skyriaus narį

BRONIŲ JOCĮ 

ir 
Miss

HELEN LUETCHFORD,

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime gražaus 
ir laimingo gyvenimo.

D.B. L.S. Manchester™ 
skyriaus valdyba ir nariai.

Baigiant turiu pridurti, jog aš visur ir 
visada, nesvarbu ar estų, ar latvių, ar lie
tuvių organizacijos prašytas paskelbti ko
kį jų kultūrinį ar visuomenini parengimą, 
tai dariau ir darysiu savo nuožiūra, nie- 
keno laidinio neprašydamas, nes geriau, 
gal keno akimis ir ne dieviškai tobulai pa
daryti, negu kiurksoti nieko neveikiant 
Netikiu, kad už gegužinės paskelbimą ne
atsiklausus Dr. Valterio, būčiau pasmerk
tas lietuvių visuomenės taip kaip tai pa
darė Birminghamo Baltų komiteto pirmi
ninkas, Dr. Valteris. Netikiu, kad šitoksai 
jo viešas užsipuolimas atneštų gerų vaisių 
pabaltiečių* santykiams suglaudinti.

Aldonis Putcė

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 27 (357)

STOVYKLOJ!
o" ■ , »' < t ” •' -. f ii ■ . . , ..

'■> '■Š'M.'-' .■ ^ri.> 4 ■ “i * •',»*' 4
4*%ft * .* t. > ■ - r

TAIKOS, JAUNYSTES’
IR SVEIKATOS VIETA

PASTABOS PRABĖGOMIS

Rašo K. Valteris.

DU PIRMIEJI f
Man tremtyje yra tekę skaityti nebe vieną 

lietuvišką knygą, kur autoriai skundžiasi ne
nugalimais sunkumais išsamiai, pilnai pasa
kyti, kas toj knygoj buvo norėta pasakyti. 
Trūksta medžiagos! Ta medžiaga liko už ge
ležinės uždangos nepasiekiama ir nepaima
ma. Todėl visiškai suprantami ir pateisinami 
tie autorių skundai: už geležinės uždangos 
nenueisi pasiklausinėti žmonių ar pavarty
ti archyve dokumentų. O Lietuvoje jau ir 
archyvų turėjome ir medžiagos kiekiai juose 
vis augo ir didėjo.

Tiesa, yra ir tremtyje lietuvių, kurie šias 
sąlygas moka išnaudoti pasirinkti mokslinės 
medžiagos svetimų kraštų archyvuose, bei 
tokių žmonių reta. Kiek daugiau dar esama 
tokių, kurio remia Pasaulio Lietuvių Archy
vą, ką nors archyviška ar muziejiška turėda
mi ir vis ten atiduodami, kad nepražūtų ir 
kad būtų, kai reikės medžiagos apie šiandie
ninį lietuvių gyvenimą pasaulyje ir jų dar
bus. Kaip to Archyvo direktorius skelbia, 
nuo įsteigimo datos iki šių metų pradžios 
Pasaulio Lietuvių Archyvas jau yra sugle
bęs tokios po grūdelį sulasiotos medžiagos 
133.873 lapus organizacijų ir mokyklų pro
tokolų, istorijos ir kronikos, mokslo doku
mentų dublikatų ir kt,, 1.313 knygų. 12.382

paskaitos apie garsią ir garbingą Lietuvos 
praeitį — bematant persunkė lietuviškumu 
„suanglėjusius" lietuviukus ir lietuvaites. 
Ta dvasia jie ilgai gyveno grįžę namo: mi
nėdavo stovyklą, dainuodavo lietuviškas 
dainas ar niūniuodavo lietuviškų dainų gai 
das. Bet laikui bėgant tas viskas „išsisklai
do“: reikia vėl papildyti lietuviškumu pra- 
tuštėjusią dvasią — reikia vėl vykti į sto
vyklą pasisemti tautinės stiprybės!

Mūsų spaudoj daug buvo ginčytasi tauti
nės gyvybės išlaikymo klausimais. Buvo 
siūlyta eilė „konkrečių“ būdų. Bet gyveni
mas rodo, kad ką „konkrečiais“ būdais 
pasieksi per eilę metų, tai skautų organi- 
zuojamoj ir vadovaujamoj jaunimo vasa
ros stovykloj tą pat atsieksi per savaitę!

Lietuvybė tremty bus gyva tol, kol lie
tuviškasis jaunimas tarpusavy bendraus. 
O tokia proga viso krašto atžalynui suva
žiuoti į vieną vietą — yra jaunimo vasaros 
stovykla, kuriai vadovauja Nepriklauso
moj Lietuvoj išauginti skautai ir kurių 
obalsis yra „DIEVUI IR TĖVYNEI“. Va
dinas, jaunimas yra patikimose rankose!

Vasaros stovyklos turi būti remiamos vi
sų ir visomis galimomis priemonėmis Su- 11IV1 ____ „ „.......
kūrėm Tautos Fondą, kuri remia visi tau- i i/-.irūs lietuviai. Gali būti Įvairių nuomonių egz. periodinių leidinių, 2.761 visokių k'to
dėl Tautos Fondo lėšų apnaudojimo, bet 
yra nesugriaunama taisyklė, kad tos lėšos 
būtų naudojamos tikrai tautiniam reika
lui. Jokios partijos bei partijėlės tenekiša 
pirštų prie šių lėšų! (Sakoma, kad viena 
partijėlė. atsisakė remti T. F. dėlto, kad., 
ji negavo iš jo lėšų...). Niekas negali prieš-

1 jaunimo vasaros stovyklos tik-

Jei kas abejotų tokios vietos buvimu — 
lengvai gali pats įsitikinti. Dar daugiau: 
ten rasi pasiaukojimo, tvarkos, drausmės, 
iniciatyvos darbštumo, ir ambasadoriavi- 
mo pavyzdžių. Ten yra tikra tautinių jaus
mų gaivinimo ir puoselėjimo vieta

Tokia nuostabi vieta yra — JAUNIMO 
VASAROS ETOVYKLA. Tuo įsitikinau 
pats pereitą vasarą. Anuos savo teigimus 
paremsiu eile faktų ir pavyzdžių. 

1. TAIKA

Stovykloj viešpatavo fizinė ir dvasinė 
taika. Peštynėms, šunybėms ir bet kokioms 
nedorybėms neužteko nei laiko, nei energi
jos. Visa jaunystės energija čia nukreipia
ma naudinga, kūrybine kryptimi. Jei kam 
dar lieka lašelis energijos, kurią norėtų iš
lieti peštynių ar šunybių pavidalet tai čia 
tuojau susidurtu, su „peacemaker'iais“ — 
viršininkais!

Atvykęs į stovyklą tuoj užmiršti visas 
praeities skriaudas, išgaruoja keršto ir ne
apykantos jausmas, apsiaučia taikos ir ar
timo meilės dvasia. Stovykloj sutikau eilę 
savo „priešų“, bet jie čia buvo tokie mieli, 
malonūs, artimi! 

Žinodamas tokią magišką stovyklavimo 
galią — siūlau ją panaudoti kilniems poli
tiniams tikslams. Mūsų Diplomatai ir VLI- 
K‘as turėtų kas vasarą po porą savaičių 
pastovyklauti. Vienoj palapinėj miegotų 
diplomatai, o kitoj — vlikininkai. Visi tū
rėtų vaikščioti basi, dėvėti trumpas kelnes, 
kas rytą daryti gimnastiką ir t.t. Savaime „__ „__ _ ____ __ ________ __ r___
aišku, patys turėtų bulves skusti ir valgį tarauti, kad jaunimo vasaros stovyklos tik- 
gaminti. Kad stovyklavimas būtų sėkmin- rai tarnauja tautiniam reikalui. Jei kas 
gesnisir duotu ..didesnę dvasinę naudą“— tuo abejotų — tegul oats ten nuvyksta ir - - . 
diplomatų viršininku reikėtų paskirti VLI- įsitikina; bet juk Evangelija sako, kad „Pa. vieninteliai nusprendė, kad jų tunmajai me- 
K‘o pirmininką o vlikininkų— aršų rėžis- laiminti, kurie nematė ir įtikėjo1*!... 
tencininką!... Užtikrinu, kad ten jie ne tik ~.............. .... ~ ..............
susitartų, bet ir susibičiuliautų, susidrau- 
gautų-ir susigiminiuotų, o viso pasaulio lie
tuviai džiūgautų!
I 2. JAUNYSTĖ

rame gale toje pačioje šviesioje juostoje iš
siūta mūsų trispalvė. Pačiuose galuose pa
laidi siūlai, arba kutai, ties viduriu yra ro
žinės spalvos, o iš abiejų kraštų — mūsiškės 
vėliavos spalvų. Kitas toks pat, tik kiek 
siauresnis ir bežemitapio šabus buvo skir
tas prezidento sūnui majorui Eisenhoweriui. 
Tuos savo darbus P. Jusionis įteikė Ameri
kos Konsulatui Manchesteryje. Šių metų va
sario 9 d. P. fusion is gavo konsulato laišką, 
patvirtinantj. kad dovanos su visais priedas 
gautos. O tu priedų P. Jusionis pridėjo lietu
viškai rašytą antibolševikinj raštą, skatinan
ti pasipriešinti bolševizmui, ir to rašto san
trauką angliškai.

IŠ tos P. Jusionio bylos Pasaulio Lietuvių 
Archyvui atitenka jo rašto nuorašas, jo nu- 
megstųjų ir išsiuvinėtųjų šalių fotografijos, 
konsulato laiškas ir jo aiškinamasis laiškas 
kartu dar su darbo projektais.

Tai štai tie du pirmieji ir kol kas vienin
teliai iš visos Didž. Britanijos lietuvių, kur 
iki šiol surado, ką atiduoti Pasaulio Letuvių 
Archyvui

THE FOLK DANCER

kių dalykų, kaip štai: vėliavų, antspaudų, 
žemėlapių, medalių, ženklelių, plokštelių, 
paveikslų, fotografijų ir kt.

Čia, žinoma, visų talka ir būtina, ir gali
ma, ir reikalinga. Archyvas tokios talkos la
bai laukia ir tikisi, nes kaik ur dar maža kas 
atsiminė Archyvą. Štai, pvz., Didž. Britani
joje ligi šiol tik du lietuviai patys pirmieji ir

Taigi didelė Tautos Fondo lėšų dalis tu
ri tekti šioms stovykloms remti ir tuo pri
sidėti prie tautinės gyvybės išlaikymo, čia 
Tautos Fondo lėšos bus panaudotos naudin
gai, o jų panaudojimas kitur — gali būti 
ginčytinos ir abejotinos vertės!

Džiugu, kad Tautos Fondo atstovas D. 
Britanijoj inž. J. Vilčinskas teisingai su
prato T. F. uždavinius; š.m. gegužės 15 d. 
Nottinghamo Apygardos suvažiavime pa
reiškė, kad „Didžiojoj Britanijoj ruošia
moms vasaros stovykloms T. Fondas kas
met skiria žymias subsidijas, tuo būdu įga
lina ir skaitlingesnių šeimų vaikams daly- 

,----- i m.. . -v j ■’ , i ----- vauti tose stovyklose" (Žiūr. „E. L“. Nr.dymai. Tikiu, kad ateityje mokslas suras 20 20. 5. 1054.) Tas labai gražu, bet šis T. 
F. Įgaliotinio pareiškimas butų buvęs tiks
lus jei vietoj „T. F‘. kasmet skiria žymias 
subsidijas’., būtu pasakyta „T. F. šiemet ir 
ateity skirs žymias subsidijas“. Mat. iš 
Skautų Vadovybės — jaunimo vasaros sto
vyklų organizatorės oatyriau kad' LIGI 
ŠIOL TAUTOS FONDAS NĖRA PARĖ
MĘS VASAROS STOVYKLŲ NĖ VIENU 
PENU! Reikia tikėtis, kad šiemet T. F.

Jaunystė ■— gražiausias žmogaus gyveni
mo laikotarpis. Visi nori būti jauni. Ypač 
seniai nori atjaunėti. Savo laiku moksli
ninkas Voronov labai pagarsėjo ir gerdi pa
sipelnė skiepydamas beždžionių lytliaukęs 
seniams ir tuo rieva juos atjaunindamas. 
Deja, tai buvo tariamas atjauninimas. Po 
to sekė Jciti nesėkmingi atjauninimo ban- 
patikimą atjauninimo būdą, bet mums gal 
jau bus per vėlu pasinaudoti juo. Bet daž
nai užmirštama sena' taisyklė, kad žmoglis 
yra jaunas toL kol jis jaučiasi jaunu. Gy
venime m,atome daug senų jaunuolių, bet 
daug ir . jaunų senių... Stovykloj- visi jautu
si vaikai, visi buvo jauni, linksmi ir paten
kinti. Ne aš vienas ten buvau suvaikėjęs... 
Reikėjo tik matyti sidabru išmargintais 
plaukais Vadeivą sknt. Vaitkevičių, šoki
nėjantį, styksintį prie laužo! Jo jaunuoliš
kam vikrumui retas vilkiukas galėtų pri- 
SArba imkim visada pamokslisku, 

i tonų rašantį Kuzmionį. Jau antrą 
stovyklavimo dieną jis parašė puikų, bet 
nerimtu — valterišku stiliumi, reportažą... 
O prie paskutinio laužo paskaitė savo kū
rinį — gražų jumoristinį eilėraštį, vėliau 
tilpusi „Britanijos Lietuvyje". Tokį eilė
raštį ne. gėda būtų spausdinti ir lietuviška
me „comic'e“... 

džiagai geriausia vieta yra archyve, o šiaip 
jau — tyla.

Tie du pirmieji, žinoma, atsiuntė ne bet 
ką, o retenybes (Archyvui reikia ir ne tokių 
retų dalykų). Pats tas pirmasis buvo Juozas 
Bružinskas, kuris ligi šiol išlaikė nesunaiki
nęs Grevene, Vokietijoje, leistą stovyklini 
sieninį laikraštėlį „Lietuviai Grevene" ir vi
są jo komplektą dabar atidavė persiųsti Pa
saulio Lietuvių Archyvui. Dar jis turi ir 
daugiau tokios retos archyvinės medžiagos 
ir pasiryžęs ją vėliau perduoti padėti saugo
ti Archyvui.

P. Jusionio perduotoji medžiaga įdomi 
kaip itin originalus faktas. Tas lietuvis nu
tarė pagerbti Amerikos prezidentą Eisenho- 
werį jo prezidentavimo dietinių proga, todėl 
ėmęs numezgėjaJių dovanų. Visas Salius 
tamsiai mėlynos spalvos, o galuose juostelė
mis pilka, tamsiai raudona ir plačios juos
tos šviesiai mėlynos. Viename gale toje švie-

Mūsų daina mini stikliukėlį mažiutį. Toks 
pat mažiulis ir tas žurnalas, kurio pirmasis 
numeris išėjo už kovo-balandžio mėnesius— 
The Folk Dancer. Geras popierius, gražiai 
išleistas mažas žurnaliukas, kuris žada eiti 
kas du mėnesiai, metams prenumerata 5 Šil„ 
atskiras numeris 1 šil. Viršelyje pripaišytas 
tikras tautinių šokių internacionalas^ o lame 
internacionale net dvi šokančios lietuvaitės.

Tų dviejų lietuvaičių gal būtų ir mažoka 
imti plunksnai ir rašyti apie šį mažą žurna
liuką, kuriame daugiau nieko lietuviška nė
ra, jei ne jo leidėjas pik. Henry R. Baldrey, 
didžiulis tautinių šokių entuziastas, kurio 
entuziazmas neišsenkamas, 
per dešimtį metų. Netoli 
Stretforde, jis turi įsteigęs 
centrą. To centro dalyviai
angliškų, bet ir kitų tautų šokių, ir pulki
ninkas Baldrey prieš porą metų ėmė ruošti 
tautinių šokių festivalius ir ieškoti kitų tau
tų šokėjų talkos. Kai jis ieškojo lietuvių tal
kos. man kaip tik ir teko garbė su juo susi
pažinti. Jis turėjo jau pasikvietęs ukrainie
čius, ta proga surado latvius ir lietuvius ir 
su ta talka porą kartų tautinius šokius paro
dė tūkstantinei anglų,publikai.

Tiesa, iš lietuvių šokėjų, kurių grupė anuo
met taip gražiai pasirodė anuose tarptauti
niuose subuvimuose, beliko tik tos dvi lie
tuvaitės, nupaišytosžurnaliuko viršelyje. Lie
tuviškosios grupės laikinis entuziazmas per

nes jau tveria 
Manchesterio, 

tautinių šokių 
mokosi ne tik

degė, nesucementavo jos nė tai, kad buvo 
progų pasirodyti tūkstantinei publikai ir gal 
net patekti į Etsteddforde būnančius tarptau
tinius festivalius, ir atrodo, kad pik, Baldrey 
geras psichologas ir šitokią ateitį bus gerai 
pramatęs, nes jis būtinai norėjo gauti mūsų 
tautinių šokių aprašymus ir muziką ir moky
ti jų šokti anglus, kurie beveik vieni ir suda
ro tą manchesteriškį jo vadovaujamą tauti
nių šokių centrą. Nei aprašymų, nei muzikos 
jam. rodos, nebus pasisekę gauti, ir aš tikiu, 
kad tas centras lietuviškų šokių dar vis ne
šoka po šiai dienai ir gal niekada nešoks, 
nes tai sutampa ir su kai kurių lietuvių nu
sistatymu, kad lietuviškus šokius tegali ir te
privalo šokti tik lietuviai, kaip talmudas ir 
ciceliai tegali būti tik grynai žydiškas daly
kas, niekur neišleidžiamas iš žydiškosios 
bendruomenės ribų. Aš, žinoma, nesu čia 
pasiryžęs ginčytis, kad tarp žydiškų cicelių 
ir lietuviškų tautinių šokių esama skirtumo, 
ir man pačiam labai gaila, kad, jei jau nėra 
lietuvių šokėjų, bent anglai negali šokti mū
sų tautinių šokių. Savo metu kitame laikraš
tyje esu judinęs lietuviškas institucijas suor
ganizuoti tautinių šokių vadovėlį ir susisiek
ti su londoniške leidykla, kuri gal tokį daly
ką ir išleistų (ji leidžia seriją tokių vadovė
lių, skirtų įvairių tautų šokiams), bet, ma
tyt, šis reikalas bus jau miręs, nors Vokie
tijos Krašto Valdyba anuomet buvo paro
džiusi susidomėjimo.

Atsiprašau, kad nutolau nuo paties žurna
liuko, tad dabar grįžtu. Žurnaliukas leidžia
mas visiems tiems, kuriems rūpi per tauti
nius šokius kultūringai išnaudoti savo lais
valaikį, vadinas, daugiau visiems tiems, ku-' 
rie domisi tautiniai šokiais, šoka juos ir ku
riems iš viso šis pasaulis duoda tam tikro ma
lonumo ir prasmės. Be to, organizatorių ir 
leidėjų siekiama kartu ir kito tikslo: gerin
ti tautų sugyvenimą ir susipratimą. Iniciaty
va anglų rankose, jie ruošia festifalius, jie 
leidžia, jie redaguoja šį žurnaliuką, o štai 
latviai sugebėjo duoti žurnaliukui savo vie
no tautinio muzikos instrumento, noudoja- 
mo prie tautinių šokių, aprašymą, o ukrai
niečiai — žinių apie savo šokių vadovą Pe
terį Dnistrowykq. Lietuviai? Taigi jau sa
kiau: tai viršelyje nupaišytos dvi šokančios 
lietuvaitės...

Beje, kad neužmirščiau. Šito žurnaliuko 
vedamajame yra įrašytas toks gana įdomus 
sakinys: „Žmogus, kuris bando Šio to pa
siekti ir kuriam nepasiseka, yra kur kas di
desnis už tą, kuris nieko nedaro ir kuriam 
pasiseka". Taigi, kartais ir nieko nedaran
čiam pasiseka.—

K. Barinas.

3. SVEIKATA

yra pasiryžęs padengti visas stovyklavimo šiai mėlynoje spalvoje išsiūtas pasaulio že- 
ir rnėlapis, kur bolševikų užimtieji kraštai tu-Taigi šiemet bus grandiozinė vasaros sto- . . t .... . .

vykia! tamsią spalvą, o laisvieji šviesią, vidų-
ry čia balta žvaigždė ir 4. 11. 52 data. Ant-(Bus daugiau)

PAVERGTOJE TEVYNEJE
PIRMŪNŲ KELIONĖS MASKVON

Į Maskvos „visasąjunginę žemės ūkio 
parodą“ išsiųsti tokie „pirmūnai*^ kaip 
„įžymioji respublikos karvių melžėja M. 
Vosylienė“, primelžianti per metus iš sa
vo prižiūrimų karvių po 5.012 kg. pieno, 
kita „garsioji karvių melžėja“, Elena' Tru- 
korienė, primelžianti no 3.640 kg. pieno, 
Dotnuvos „Tiesos“ kolūkio kiaulininke V. 
Žebrauskienė, per metus vidutiniškai iš 
vienos kiaulės išauginusi 36, paršelius ir 
savo prižiūrimiems bekonams per parą vi-

Medicinos mokslo pažangos dėka sveika
tingumas jau pasiekė aukštą lygį ir žmo
gaus amžius prailgintas virš 20 metų. Bet 
aukšta civilizacija, šių laikų gyvenimo 
tempas, atomų skaldymas ir kitokios pra
šmatnybės iššaukia ir naujas ligas. Augąs 
ligoninių skaičius vistiek nepakankamas... 
Besivaikydami pinigo žmonės užmiršta 
nors trumpą laiką metuose pasilsėti, pa
miršti dienos rūpesčius ir „svieto mar- 
nastis“, Įsijungti į nuostabųjį gamtos rit- 
mą. Grynas oras, saulė, gamtos žaluma, . , -- , - -paukščių čiulbesys, gera nuotaika ir dar dutiruškai „priauginanti po 1.5 ke. gyvo 
eilė magiškų „vaistų“ užtikrina stovyklau- svorio , ardenų veisles kumele „Žibute ._, 
tpjų sveikatą, štai pavyzdys. Tik išlipus is 
sunkvežimio ir iškrovus daiktus, pamačiau 
graudžiai verkiančią mažiausiąją Dauno- 
raitę. Skundėsi vargšelė, kad baisiai skau
da galvutę. Sumanios skautės tuoj surado 
termometrą. Temperatūra buvo virš 40 C. 
Skautukės parūpino ir aspirino. Kol pasta
tys palapines — paguldėm mažytę ant pata 
lynių krūvos. Atrodė, kad stovyklavimas 
prasideda nelaimingai: o gal tai kokia epi
deminė liga ir visa stovykla greit virs li
gonine? Bet... už 15 minučių pamačiau ma
žytę ligone jau brendančią per aukštesnę 
už save žolę ir skinančią laukines gėlytes... 
Taip ir pasveiko!

Arba vėl imkime tą patį Vadeivą Vaitke
vičių. Pirmą stovyklavimo dieną jis skun
dėsi reumatu, sustingusiais ir braškančiais 
sąnariais ir kitokiais negalavimais. Sakė 
kaž ko negailėtų jei jį pagydyčiau. Iš nu
siskundimų atrodė, kad jau jo karjera 
baigta... Raminau kaip įmanydamas, nes 
norėjau palengvinti paskutines gyvenimo 
valandas... Gydyti jo nebuvo prasmės, nes 
medicina jam jau nebegalėjo padėti... Bet... 
jis pradėjo stovyklauti. Lietus, kiauros pa
lapinės, šaltos vėjuotos naktys, drėgna že
me, atrodė, turėjo pribaigti mūsų Vadei
vą... Ale kur tau: staiga jis tapo ne tik jau
niausiu, bet ir sveikiausiu, vikriausiu jau
nuoliu! Šie pavyzdžiai kalba patys už sa
ve: nori sveikatos — vyk i stovyklą!

4. LIETUVYBĖS UGDYMO 
IR STIPRINIMO MOKYKLA

jos kumelaitė „Litą“, eržilas „Marsas“, iš 
Biržų „Tarybinio artojo" pasiųstos dvi juo 
dagalvės avys, kur iš vienos avies kirpimo 
kolūkietė M. Podolskaitė gauna po 5.200 
kg. vilnos, etc.

Ko ko, bet visokių ordinų ir kitokių skar 
dinių „atžymėjimų“ sovietinėj sistemoj tai 
netrūksta. Štai ir vėl apdovanota nauja se 
rija „daugiavaikių motinų“. Vienos gavo 
„Motinos šlovės I-jo laipsnio“, kitos — 
„II-jo laipsnio“ ar „III-jo laipsnio“, o li
kusios — įvairių laipsnių „motinystės“ or
dinus bei medalius. Tokių medalių ir ordi
nų išdalinta per 1.200.

Pernai Lietuvoje žemės ūkio derlius bu
vęs mažesnis už planuotojų numatytąjį. 
Daugelis kolchozų neįvykdė numatytų pla
nu. Iš finansų min, Drobnio ataskaitos 
„A" Tarybai paaiškėjo, kad tai įvyko dėl 
blogo talkininkavimo traktorių ir mašinų 
stočių. Iš 132 tokių stočių 54 blogai veikė 
ir savo planų neįvykdė. Dėl to dalis kol
chozų maža pasodino bulvių ir daržovių, 
nepakankamai pasėjo linų ir kitokių javų. 
Šiemet tokių stočių yra daugiau tik trim. 
Lyg jos dabar jau veikia geriau, kaip per
nai? Bulvių sodinimo, pavasario sėjos 
kt. darbų vėlavimas pagerėjimo nerodo.

IŠ LIETUVOS IŠVEŽIMAI 
„NAUJŲ PLĖŠINIŲ ĮSISAVINTI“ 

TEBEINA TOLIAU

tėvynę. Be šios rūšies „savanorių“ darbo 
jėga iš Lietuvos gabenama į Sov. Sąjungą 
ir kitais titulais— „specializuotis“, miško 
darbų dirbti etc. Tačiau išvykusieji yra 
tiesiog užvertę savo gimines ir pažįstamuo 
sius laiškais. Ypač jų daug gaunta iš Uz
bekistano, Karagandos srities ir kt. Išvež
tųjų daugelis skundžiasi, kad turi gyventi 
tiesiog urvuose, baltinių neplauna, darbo 
normos sunkios, nėra ko net ir parūkyti, 
nes artimiausias miestas yra už šimtų 
km. Uzbekistane prie kanalo darbų pasiųs 
ta dirbti apie 32.000 jaunuolių. Iš artimiau 
šių apylinkių buvo tiesiog mobilizuota 
kuone pusė viso kom. jaunimo. Visur juo
dą vaizdą rodo taip pat iš Altajaus ir iš 
kitų sričių gaunami pranešimai, išskyrus 
nebent tik tuos, kurie įstatyti i geresnes 
darbo sąlygas, kaip tat yra reikalinga ko
munistinei propagandai.

DVARIONUI 50 METŲ

ir

Pirmomis stovyklavimo dienomis mažie
ji čiauškėjo ir šūkavo angliškai, bet j pa
baigą. jau girdėjosi tik lietuvių kalba. To
kia nuostabiai greita permaina galima tik 
stovykloj!

Lietuviškos maldos, giesmės ir dainos, 
lietuviški pamokslai, įsakymai, vaidinimai, 
deklamavipial Jr pašnekesiai, lietuviškos

prastai pašaukiami individualiai, turi pri
eiti prie stalo ir pasirašyti įsipareigojimo 
lakštą, nurodantį, kad „savanoris“ yra 

Kiekvienam rajonui nustatyta, kiek tu
ri duoti „savanorių“. „Savanoriai“, pa- 
pasiryžęs prisidėti prie atstatomojo dar
bo, nebijo jokio vargo ir prašosi sunčia- 
mas ten, kur randa esant daugiausia rei
kalinga. Tačiau išvežamųjų daugumas ne
tiki, kad vėl kada nors galės išvysti savo

Vilniaus radijas š.m. birželio 14 d. pla
tesnį pranešimą paskyrė komp. B. Dvario
nui, kuriam š.m. birželio 19 d. suėjo 50 m. 
amžiaus. Nurodęs svarbiausius jo muziki
nius darbus, pranešėjas pažymėjo, kad, esą 
„tik su tarybine santvarka lietuvių kultū
rai ir menui atsivėrė plačios perspekty
vos“. Toji santvarka .atskleidusi „ir B. 
Dvariono talentą". Pranešime ypač iškel
ta jo „šventiškoji uvertiūra“, sinfoninis 
paveikslas „Prie gintaro kranto", pjesės 
smuikui „Prie ežerėlio“, o ypač jo Kon
certas smuikui su orkestru, atžymėtas „I-jo 
laipsnio stalininė premija". B. Dvarionas 
yra parašęs muziką bolševikinėms filmoms 
„M. Melnikaitė“, „T. Lietuva“ „Aušra prie 
Nemuno", muziką dramai „Otelo", visą 
eilę solo ir choro dainų, kaip „Sesuo žyd
rioji Vilija", „žvaigždutė“, „Lopšinė", o 
dabar kuria operą pagal B. Sruogos pjesę 
„Apyaušrio dalia“. Bolševikai daugiausia 
džiaugiasi jo daina — kantata „Pasveikini
mas Maskvai“, drauge su švedu sukurta 
„LTSR himnui“ muzika. (Birželio 16-17 d. 
valstybinėj filharmonijoj duoti „Baltijos 
laivyno šokio ir dainų koncertai"...) Vil
niaus centre Lenino aikštėj bolševikai pro
jektuoja pastatyti savo bonzoms 100 butų 
gyv. namą, kuris bus „puošniausias iš visų 
sostinės gyv. namų“. Jo V-sis aukštas, pati 
palėpė, skiriama „dailininkų, menininkų 
ateljėms, kur stiklinės sienos sudarys dai
lininkams puikias darbo sąlygas“. Pirma
jame aukšte įrengiamos „puikios parduotu
vės“... švietimo Ministerijos „užmokykli
nių įstaigų skyriaus viršininko“ praneši-

ANGLIJOS LIET. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Birželio mėn. 26 d. suvažiavę i. Nottin- 

ghmą studentai įsteigė Anglijos Lietuvių 
Studentų Atstovybę. Jos reikalų tvarky
mas iki sekančio visuotino suvažiavimo 
pavestas coli. D. Sadūnaitei (pirm.), V. 
Fidleriui (sekr.) ir J. Kalviui! ižd.)

Suvažiavimas iškėlęs tokio vieneto būti
numą išreiškė susirūpinimą dėl dabartinės 
Anglijos lietuvių studentų padėties. Tiek 
lietuvybės išlaikymo, tiek akademinio la
vinimosi srityje buvo konstatuota eilė bū
tinų darbų, kuriuos suvažiavimas pavedė 
išdiskutuoti su kitu kraštų lietuvių studen
tų organizacijom, reikalui esant iškelti per 
spaudą į viešumą ir sulig išgalėm juos 
vykdyti.

Iki šiol pasiekę laiškai išreiškė daugelio 
nesiorientavimą šio krašto mokslo bei pa
šalpų sistemoje. Pasigęsta lietuviško infor
macinio organo akademiniams reikalams. 
Tam tikslui todėl buvo nutarta skirti žmo
gų, kuris rinktu, žinias ir galėtų informuoti 
suinteresuotuosius arba eventualiai net jų 
vardu kreiptis į atitinkamas įstaigas. Pra
džiai bus ribojamasi vietiniais reikalais, 
bet tikimasi, kad su laiku ir užsienio colle
ges prisidės prie šio svarbaus žinių rinki-

mo darbo. Ypatingai būtų svarbu turėti 
tiesioginni ryšį su „Free Europe" universi
teto atrankos komisija.

Atsižvelgiant į daugelio lietuvių studen
tų sunkią materialinę padėtį, ypač dėl ne
galėjimo prieiti prie normalių šalpos fondų, 
k.a. Anglų švietimo Ministerijos, studentų 
organizacijų, buvo nutarta artimiausioje 
ateityje steigti liet. Studentų Šalpos Fondą 
Collegoms G. Glatkauskui ir J. Kalviui pa
vesta ruošti įstatus.

Aptarus einamuosius reikalus ir nusta
čius ateities veikimo gaires, gyvai praėjęs 
suvažiavimas skirstėsi, palikdamas kiek
vienam dalyviui bent po dalelę atsakomy
bės ir darbo ateičiai. Norima priminti, kad 
nors iki šiol ilgai kūrimosi stadijoje buvęs 
Anglijos studentų vienetas dabar jau yra 
įvykęs faktas, bet šito vieneto išlaikymo 
ir užsibrėžtų darbų pravedimo sėkmingu
mas priklausys nuo narių skaičiaus bei jų 
noro ir sugebėjimo tuos darbus vykdyti. 
Todėl prašomi visi iki šiol dar neužsire
gistravę lietuviai studentai, tuoj pat susi
rišti su atstovybe sekančiu adresu: D. Sa- 
dūnaitė, 44, Nelson St., Shotton nr. Ches
ter.

LIETUVOS ATGIMIMO SAJUDIS
(L.A.S.)

Anglijos Vietininkijos Organizacinis Komitetas kviečia visus Londono ir 
artimųjų apylinkių lietuvius į LAS‘o Anglijos Centrinio skyriaus steigiamąjį su
sirinkamą, kuris įvyks š.m. liepos 10 d. 6 v.v. Parapijos salėje.

Įžanginę paskaitą skaito A. J. Kaulėnas. Provincijoje gyvenantieji tau
tinių pažiūrų lietuviai prašomi susirišti su Oraganizaciniu Komitetu šiuo ad
resu: A. J. Kaulėnas, 13, Frostic Mansions, Frostic Place, London, E. 1.

mu, šiemet per atostogas mokiniams „švies 
ti“ ir auklėti kom. dvasia atidaromos 42 
užmiesčio pionierių stovyklos, kuriose 
„atostogaus“ apie 15.000 moksleivių, o 
miestuose — 120 pionierių stovyklų, kur 
„atostogas praleis“ per 30.000 mokinių. 
Mokinių estafetė, rengiama bendrai šviet. 
M-jos ir kom. jaunimą c. komiteto, bus 
pravestą šūkiu „Taika ir Draugystė“. Joj 
dalyvauti turės per 5.000 mokinių. Estafe
tės mašrutas — 10.000 km. Bus taip pat pa
siųstos „ekskursijos“ į „broliškąsias res
publikas“ — Maskvon, Leningradan, Kije- 
van ir kitur.

ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAMS

Primenama, kad ne visi Anglijos lietuviai, 
Enciklopedijos prenumeratoriai, užsimokė
jo už Enciklopedijos II tomą. Prašome pa
skubėti. Jau baigiamas III tomas.

Liet. Encikl. atstovė D. Daurioraitė

PRAŠO ATSILIEPTI
Poną Albiną NEMENIŠKĮ, 1950 m. gy

venusį Rochdale, Yorkshire, prašo atsiliep
ti A. Braželis, 726 S. Frazier St. Philadel
phia Pa., U.S.A.
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